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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: (95) (55) (94)
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(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Including all Overseas Departments and Territories.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

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

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

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

  a Brevetului (EAPO)1,6

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

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

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

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

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

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

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

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

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

OM - Oman

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

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

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

SA - Arabia Saudit|

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

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

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

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

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

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

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

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

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

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

WS - Samoa

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

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

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

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

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

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

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

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

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

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



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

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

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

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

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

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

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

marca

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

  (571) Descrierea m|rcii

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

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

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

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

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

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

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



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

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

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

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

internaÛional|

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

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

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

în care persoana moral| este constituit|

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

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

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

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

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

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

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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(210) M 2021 07115
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

DRM. PĂDUREA NEAGRĂ, NR.
60A, BL.BL05, SC.A, ETJ 1,AP.4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014044,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA, NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INVESTING in PROPERTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, servicii
de publicitate, marketing și promovare, producție
de clipuri publicitare, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, analiza prețului de cost, organizare
de demonstrații comerciale, publicitate directă
prin poștă, distribuirea de materiale publicitare,
facturare, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, editare și actualizare de texte

publicitare, indexare web în scop comercial sau
publicitar.

───────

(540)

AMINTIRI DIN COPILARIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi
de excursii, organizare şi rezervare de excursii
şi de tururi de oraş, furnizare de informaţii
pentru turişti despre excursii şi tururi de oraş,
organizare de excursii, excursii de o zi şi
tururi de oraş, planificare şi organizare de tururi
de oraş şi de excursii de o zi, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic şi
excursii, transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc
în străinătate, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin
comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, transportul

(210) M 2021 07148
(151) 13/10/2021
(732) MUJA OVIDIU, 

STR. SMARDANNR. 2A, 
JUD. SIBIU, SIBIU,ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5,AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
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cu feribotul, livrarea de flori, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor/
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, rezervări
de călătorie, alimentarea cu apă, distribuirea
apei, împachetarea bunurilor, servicii de turism,
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Organizare de prezentări în scop de
instruire, consultanță privind organizarea de
competiții culinare, servicii de educație
referitoare la arta culinară, servicii de consultanță
în domeniul competițiilor culinare, furnizarea de
cursuri de pregătire referitoare la turismul cu
rulotă
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, cazare temporară, servicii
de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,

rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel.

───────
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PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR.NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

V4 Group LEGAL. TAX &
AUDIT ADVISORY GROUP

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar.
36. Finanţare imobiliară.

───────

(210) M 2021 07233
(151) 07/10/2021
(732) ALINA-MANUELA VIDICAN, STR.

MOLDOVEI, NR. 66, BL. Q43, AP.
4, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

LA CAPELA SERVICII
FUNERARE COMPLETE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.13.01

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse bisericeşti şi funerare de orice
tip, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase.

───────

ČADCA, SK-022 01, SLOVACIA
(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN

(210) M 2021 07155
(151) 14/11/2018
(732) V4 Holding, a.s., PALÁRIKOVA 76,
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(210) M 2021 07261
(151) 08/10/2021
(732) TRANS EUROPA SRL, STR.

DISTRIBUȚIEI NR. 30, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

O companie plăcută!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Emisiune de cecuri de călătorie de către
agențiile de turism, emitere de carduri cu valoare
stocată destinate utilizării ca bilete de călătorie
electronice, servicii referitoare la carduri de
reduceri furnizate tinerilor pentru călătorie,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
călătorie, emisiune de cecuri de călătorie și
scrisori de credit, servicii de agenție pentru
intermedierea asigurărilor de călătorie, transfer
electronic de fonduri pentru agenți de călătorii,
emisiune de cecuri de călătorie și cupoane
valutare, achiziție și emisiune de cecuri de
călătorie, intermediere în domeniul asigurărilor
de călătorie, servicii bancare privind cecurile
de călătorie, garantarea plății cheltuielilor
medicale pentru călători, servicii financiare de
urgență pentru călători, servicii de asigurare
privind călătoriile, servicii de credit pentru
călătorii, servicii privind asigurările de călătorie,
emisiune de cecuri de călătorie, emisiune de
cupoane de călătorie, emiterea de cecuri de
călătorie, servicii financiare privind călătoriile,
rambursarea cecurilor de călătorie, asigurări
de călătorie, creditare financiară, agenții de
credit, finanțare prin credit, consultanță de credit,
asigurări de credite, administrare de credite,
acordare de credit aeroporturilor pentru aviație,
asistență la sol și cheltuieli pentru alimentare
cu combustibil, servicii de card bancar, card
de credit, card de debit și card pentru plată
electronică, prestare de servicii de garanții
extinse pentru produsele achiziționate cu carduri
de credit, procesarea tranzacțiilor cu carduri
de credit (de tip charge card) pentru terți,
solicitare de informații și consultanță în materie
de credite, furnizare de informații referitoare la
tranzacții cu cărți de credit, asigurare pentru
protecția achiziției la produsele cumpărate
utilizând carduri de credit, servicii de creditare cu

privire la furnizarea de tichete de masă, credite
garantate pentru finanțarea închirierii pe bază de
contract a autovehiculelor, servicii referitoare la
carduri charge și carduri de credit, servicii de
asigurare referitoare la contracte de credit.

───────

(210) M 2021 07271
(151) 11/10/2021
(732) ESTERA GORBANOVSCHII, STR.

FILATURII, BL. 430, SC. A, AP.
36, JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MATCHA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cafenea, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, decorarea de torturi.

───────
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(210) M 2021 07390
(151) 13/10/2021
(732) S.C. MACO SKY S.R.L., STR.

ROMULUS NR. 12, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300238, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Leul de Aur

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 24.01.09; 03.01.01;
03.01.24; 03.01.26

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07438
(151) 14/10/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, STR.
SCURTU MARE, JUDEȚ
TELEORMAN, DRACESTI,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

TRANS GAS Oriunde
cu plăcere By

Tibbett Management
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 202637 din data

27.04.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ,,TRANS GAS”.

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

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili, combustibil biomasă,
carburanţi/combustibil pentru motoare, cărbune
(combustibil), carbuna (combustibil), motorina,
combustibil, conbustibil gazos, motorina/ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, ulei industrial,
ulei lubrifiant, petrol/benzina.
35. Reclama, promovare, publicitate, postarea
de afişe publicitare, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, administraţie
comercială, lucrări de birou, publicitate, în
special organizarea şi gestiunea afacerilor
comerciale pentru programe de fidelizare a
clienţilor, de premii şi de promoţii de vânzare,
publicitate, în special prin jocuri cu câştig,
promovarea vânzărilor pentru terţi, şi anume

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

(591) Culori revendicate: roșu, albastru 
închis,albastru deschis
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emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural
şi produse din acestea, şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi
minerale, planificarea economică a alimentării
de urgenţă cu gaz, energie electrică, căldură,
precum şi cu produse din petrol şi gaz şi a
aprovizionării cu acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente, băuturi,
articole de menaj, şi anume instrumente pentru
prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
tacâmuri de masă, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi,
cuşti şi paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit şi recipiente, instrumente de
curăţare şi material pentru curăţare, ustensile
cosmetice şi de toaletă, precum şi articole de
baie, obiecte de uz casnic pentru îmbrăcăminte
şi încălţăminte, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare,
urmărire a ţintei şi cartografiere, precum şi cu
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, articole din hârtie de unică folosinţă,
produse de imprimerie, umbrele şi umbrele
de soare, bastoane, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălţăminte,
inclusiv accesorii pentru acestea, articole de
cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie,
articole de jucărie, articole electrice, suporturi
de divertisment, articole fotografice, ochelari,
produse de drogherie, materiale textile, genţi,
piese de vehicule, materiale pentru vehicule,
accesorii de vehicule, carburanţi, uleiuri de
motor, produse de întreţinere auto, flori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru cadouri, precum şi cu suveniruri, şi
anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din

metal comun, hârtie, carton, piatră, beton,
marmură, lemn, răşină de lemn, ceară, ghips,
plastic, mică, cauciuc, gutapercă, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii
ale acestor materiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole decorative, şi
anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din
sau stratificate cu metale sau pietre preţioase
sau semipreţioase sau imitaţii ale acestora,
precum şi mobile şi obiecte pentru amenajări
interioare, afişaje, standuri şi indicatoare, fructe,
flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole
pentru fumători, bilete pentru premii, module
de identificare a participanţilor, bonuri valorice,
cartele valorice, bilete pentru evenimente şi
drepturi de utilizare a drumurilor, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
şi de gestionare a bazelor de date şi servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
şi comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice şi a altor produse conexe,
servicii de comerţ cu gaze naturale, petrol,
lichide şi gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru şi de la alţii,
promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru şi de la alţii, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
şi de gestionare a bazelor de date şi servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
şi comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice şi a altor produse conexe,
comercializarea gazelor naturale, petrolului,
lichidelor de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor petrochimice pentru şi de la
alţii, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru şi de la alţii sau camioane.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
construcţie de instalaţii pentru alimentarea
altor persoane cu gaz, curent electric, căldură
produsă din gaz şi petrol, precum şi cu
produse din petrol şi gaz, construcţie, întreţinere
şi curăţare de instalaţii care transportă,
produc, livrează, prelucrează sau distribuie
hidrocarburi, petrol, gaz natural, gaz şi produse
din acestea, construcţie de instalaţii pentru
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prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural
şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol sau
de gaz, exploatare de instalaţii de spălat,
spălarea vehiculelor, service, întreţinere şi
reparaţii de vehicule şi autovehicule, curăţarea
vehiculelor, servicii de montare şi reparare de
pneuri, cuprinse în clasa 37, integrarea de
accesorii pentru vehicule motorizate (reparații),
realimentarea automobilelor, exploatare de staţii
de alimentare (alimentare cu carburant şi
întreţinere).
39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
şi a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice şi/sau
produse petroliere rafinate, transportul gazelor
naturale şi petrolului prin conducte, transportul
şi livrarea de gaze naturale, lichide conexe,
condens, reziduuri şi produse petroliere rafinate
cu camionul, distribuirea şi punerea la dispoziţie
prin transport a produselor sale secundare
pentru şi către alte părţi, şi anume energia
electrică şi subprodusele sale generate de
cogenerare, motorină, gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune şi surse de energie conexe.

───────

(210) M 2021 07559
(151) 19/10/2021
(732) IOAN SBUCIUMELEA, SAT PIANU

DE SUS, COM. PIANU NR.469,
JUDEȚUL ALBA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Virşli Sbuciumelea Pianu
100 de ani de tradiţie

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 08.05.01; 08.05.03; 25.01.06;
26.01.03; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.18;
14.01.05; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.11; 27.07.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, carne, carne afumată, carne ambalată,
aspic de carne, carne de curcan, carne de
pasăre, carne de mânzat, carne de porc, carne
de rață, carne de vânat, carne de vită, carne
pentru cârnați, carne preparată, carne uscată,
carne conservată, cărnuri sărate, felii de carne
de oaie, jambon, jumări de porc, măruntaie,
mezeluri, paste de carne, pastramă, produse
din carne preparate, salam, tobă, șuncă, bacon
(slănină), cârnaţi, cârnați cruzi, cârnați chorizo,
cârnați în aluat, caltaboş cu sânge/ cârnaţi
cu sânge, crevurşti, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale.

───────
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(210) M 2021 07632
(151) 21/10/2021
(732) DEMO-TECH INVEST S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI NR. 99, CAM.30,
JUDEȚ SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

DEMO TECH INVEST
construcții / demolări civile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 23.03.25

clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, demolări de construcții.

───────

(210) M 2021 07645
(151) 22/10/2021
(732) NOÉMI-ÉVA SZŰCS, SAT

TĂMĂȘEU NR. 48, JUD. BIHOR,
COMUNA TĂMĂŞEU, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

GALATEA TRAVEL
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicat#, conform adresei
nr.1006776/07.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "TRAVEL".

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

clase:
39. Servicii specifice agențiilor de turism privind
rezervare, organizare, planificare și intermediere
de călătorii, turnee, plimbări, excursii, sejururi,
circuite (transport), transport de călători şi
bagaje, punere la dispoziția turiştilor de informaţii
în materie de excursii şi de vizite turistice, servicii
de rezervare pentru călătorii şi transport, servicii
în domeniul tichetelor, biletelor de călătorie şi
de avion, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, rezervare de tichete, bilete
de călătorie şi de avion, informaţii de călătorie,
furnizare de informaţii legate de planificare şi
de rezervare de călătorii şi transport, transport,
însoțirea de călători, servicii de ghid turistic,
vizitarea obiectivelor turistice, coordonarea de
turnee şi excursii, furnizare de informaţii de
călătorie pentru turiști, brokeraj de transport,
organizarea transportului până la şi de la hotel,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, transport de persoane și de
produse pe cale terestră, aeriană și maritimă,
organizare de zboruri, croaziere şi călătorii,

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

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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însoţirea turiştilor, organizarea de vizite turistice
(transport).
43. Servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
cazare temporară, intermediere, furnizare şi
asigurare cazare şi masă, asigurarea de hrană şi
băuturi, rezervări de spații de cazare temporară,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru cină, rezervare pe internet de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 07669
(151) 22/10/2021
(732) POULIS CHRISTOS NIKITAS,

STR. FRUNZEI NR. 8, Y3, AP. 53,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA SIMONA
JEFLEA, STR. CALEA DUMBRAVII
139/2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550399, SIBIU, ROMANIA

(540)

SPORTMedLab
HEALTH POWER

STRENGTH BALANCE

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 21.03.01; 21.03.05; 26.11.01;
26.11.13; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

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

10. Articole ortopedice, bandaje pentru
genunchi, ortopedice, talonete de uz ortopedic,
orteze ortopedice, echipamente și aparate
pentru exerciții de reabilitare medicală,
echipament de fizioterapie și recuperare de uz

medical, aparate pentru recuperare fizică, pentru
uz medical, aparate de masaj.
35. Emiterea de rapoarte medicale.
41. Activități sportive, servicii de antrenamente
fizice și sportive, instruire în domeniul
antrenamentelor, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune,
antrenament de performanță pentru atleți,
educație sportivă, pregătire sportivă.
44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătăţii, consiliere în
domeniul sănătăţii, examinare medicală,
consultatți medicale de specialitate, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
îngrijire, medicală, corectare posturală,
chiropractică, acupunctură, servicii de terapie,
terapie manuală, servicii de recuperare
medicală și sportivă (fizioterapie, kinetoterapie,
electroterapie, masaje de specialitate),
reabilitare fizică, controale medicale, servicii
de tratament medicale, examinarea medicală a
persoanelor, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, furnizare de servicii
de asistență medicală la evenimente sportive,
servicii de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente (servicii medicale),
evaluare posturală (servicii medicale), evaluare
a mersului (servicii medicale).

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, roșu, alb
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(210) M 2021 07722
(151) 26/10/2021
(732) ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI

RĂDĂUŢILOR, STR. IANCU
FLONDOR NR. 2, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

ARIMATEEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09

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

1. Acetat de celuloză, neprelucrat, acetaţi
(chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide / aditivi chimici pentru fungicide,
adezivi preparate pentru bandaje chirurgicale,
adezivi pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci cermice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,

aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat
de amoniu, acetat de amil, alcool amilic,
anihidride, amoniac anhidru, cărbune animal,
albumină animală (materie primă), preparate
pe bază de cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/preparare, cu
excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită, produse
de conservare a berii, produse de decantare
şi conservare a berii, bentonită, derivaţi din
benzen, benzen, acizi pe bază de benzen,
acid benzoic, sulfamidă benzoică, berkeliu,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice,
biclorură de etan, bicromat de potasiu, bicromat
de sodiu, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, culturi de ţesuturi biologice, altele

(591) Culori revendicate: cărămiziu 
(Pantone174 C), gri (Pantone 2379 C), 
alb
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decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
clei pentru prins păsări, bismut, subnitrat de
bismut pentru scopuri chimice, cărbune animal
(de sânge), vitriol albastru/sulfat de cupru (vitriol
albastru), hârtie pentru schiţe, pânză pentru
schiţe, cărbune animal (negru de oase), borax,
acid boric pentru scopuri industriale, lichid
de frână, preparate de lipire, fondante de
lipire, conservanţi pentru zidărie, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, brom pentru scopuri
chimice, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor pentru scopuri industriale,
cesiu, sodă calcinată, cianamidă de calciu
(îngrăşământ), carbid de calciu, săruri de calciu,
californiu, calomel (clorură mercuroasă), camfor,
pentru scopuri industriale, carbid, carboliniu
pentru protecţia plantelor, carbon, sulfură
de carbon, carbon pentru filtre, tetraclorură
de carbon, negru de fum pentru scopuri
industriale, carbonaţi, acid carbonic, hidraţi
de carbon, cazeină pentru scopuri industriale,
cazeină pentru industria alimentară, casiopeiu
(luteţiu) / luteţiu (casiopeiu), catalizatori, catechu,
alcalii caustice, sodă caustică pentru scopuri
industriale, caustice pentru scopuri industriale,
celuloză, esteri de celuloză pentru scopuri
industriale, derivaţi de celuloză (chimici),
eteri de celuloză pentru scopuri industriale,
ciment (metalurgie), adeziv tip ciment pentru
încălţăminte, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, conservanţi pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe
bază de ciment rezistente la apă, cu excepţia
vopselurilor, glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare
ca mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru

fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, oxid
de crom, film cinematografic, sensibilizat dar
neexpus/filme cinematografice, sensibilizate dar
neexpuse, acid citric pentru scopuri industriale,
preparate de clarificare/preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colagen
pentru scopuri industriale, colodiu, produse
chimice pentru colorare - strălucire pentru
scopuri industriale, preparate combustibile
(aditivi chimici la combustibilul de motor),
compost, produse pentru conservarea betonului,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, produse
chimice de aerisire a betonului, produse chimice
pentru prevenirea condensului, agenţi de răcire
pentru vehicule cu motor, preparate corozive,
cremă de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
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chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate

cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar, izotopi
pentru scopuri industriale, kainit, caolin / argilă
china / lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilor,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
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benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire / preparate
de umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire / preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilor,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare

în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosoli, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanice,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de argint
pentru argintare, nitrat (azotat) de argint, apret
pentru utilizare în industria textilă, grund pentru
finisare şi amorsare, preparate de grunduire,
zgură (îngrăşăminte), săpun (metalic) pentru
scopuri industriale, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuşi chimici), preparate
pentru ameliorarea solului, pământ pentru
culture, produse chimice pentru lipire/produse
chimice pentru sudare, fluxuri pentru lipire, gaze
solidificate pentru scopuri industriale, solvenţi
pentru lacuri, funingine pentru scopuri industriale
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sau agricole, oxalat de potasiu, spinel (oxid
mineral), spirturi de sare, spirturi de oţet (acid
acetic diluat), substanţe chimice anti-pătare
utilizate pe ţesături, amidon pentru scopuri
industriale, pastă de amidon (adeziv), altul
decât pentru papeterie sau menaj, preparate
chimice pentru lichefierea amidonului (agenţi de
dezlipire)/agenţi de dezlipire (preparate chimice
pentru lichefierea amidonului, acid stearic, celule
stem, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, stronţiu, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură), sulfaţi,
sulfuri, acizi sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid
sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru tăbăcire,
superfosfaţi (îngrăşăminte), răşini sintetice,
neprocesate / răşini artificiale, neprocesate,
materiale sintetice pentru absorbţia uleiului,
talc (silicat de magneziu), tanant, lemn tanant,
acid tanic, tanin, substanţe de tăbăcire, făină
de tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid
tartric, extracte de ceai pentru utilizare în
fabricarea de produse farmaceutice, extracte
de ceai pentru industria alimentară, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse cosmetice, techneţiu, compoziţii pentru
fabricarea de ceramică tehnică, telur, preparate
pentru călirea metalului, agenţi tensioactivi/
agenţi chimici activi de suprafaţă, terbiu, hârtie
de turnesol, reactiv chimic, tetracloruri, produse
chimice pentru conferire de luciu materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos

(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Coloranţi cu alizarină, vopsele pe bază
de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele pe bază
de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, preparate de legare pentru vopsele /
aglutinanţi pentru vopsele, vernis bitum, lac
de asfalt, pulbere de bronz pentru vopsire,
lacuri pentru bronz, balsam de canada, caramel
(colorant alimentar), negru de fum (pigment),
carbonil (conservare lemn), vopsele ceramice,
materiale de acoperire pentru carton asfaltat
(vopsele), materiale de acoperire (vopsele),
oxid de cobalt (colorant), carmin de coşenilă,
colofoniu, coloranţi pentru băuturi, coloranţi
pentru unt, coloranţi pentru bere, coloranţi /
substanţe colorante, coloranţi pentru lichioruri,
coloranţi pentru restaurarea mobilierului în formă
de markeri, învelişuri anti-graffiti (vopseluri),
toner pentru imprimante şi fotocopiatoare,
cartuşe de cerneală, umplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, copal, vernis de copal,
creozot pentru conservarea lemului, vopsele
pe bază de apă, nuanţatori de culoare,
nuanţatori de culoare pentru lemn, extracte
pentru nuanţatorii de culoare pentru lemn /
substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, lapte
de var, malţ caramel (colorant alimentar),
coloranţi cu malţ, cerneală pentru marcarea
animalelor, mastic (răşină naturală), metale în
formă de pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă, mordanţi, răşini
naturale, brute, vopsele de ulei pentru utilizare
în artă, uleiuri pentru conservarea lemnului,
oxid portocaliu de plumb / litargă, petice de
vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
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de plumb / miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi
de uscare) pentru vopsele, pământ de sienna,
pastă de argint, emulsii de argint (pigmenţi),
pulberi de argint, ţunder (colorant), baiţuri
pentru articolele din piele / mordanţi pentru
articolele din piele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, dioxid de
titan (pigment), cartuşe toner, umplute, pentru
imprimante şi copiatoare, turmeric (colorant),
terebentină (diluant pentru vopsele), strat
protector pentru şasiul vehiculului / strat de
acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, materiale de acoperire pentru lemn
(vopsele), mordanţi pentru lemn, baiţuri pentru
lemn, conservanţi pentru lemn, lemn galben
(colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena

personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare,
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
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fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, safrol, pânză abrazivă,
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale

(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea,
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
4. Aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului
pentru motoare, alcool (combustibil), antracit,
ceară de albine, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea produselor cosmetice, ceară pentru
curele, benzen, combustibil biomasă, ulei de
oase pentru scopuri industriale, lumânări /
conice, carburanţi / combustibil pentru motoare,
ceară de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină / ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare pentru
arme (armament), grăsime pentru încălţăminte,
unsoare pentru curele, unsoare pentru articolele
din piele, grăsimi pentru conservarea articolelor
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, cărbune pentru narghilea, ceară
industrială, grăsime industrială, ulei industrial,
kerosen, fitile pentru lampă, lanolină pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină,
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lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de lubrifiere,
unsoare de lubrifiere, mazut, alcool metilic,
combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcţii), uleiuri
pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, suluri de hârtie
pentru aprindere focului, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),
ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprinderea focului, brichete de
lemn, seu de lână / lanolină, xilen.

medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru

5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
acaricide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, plasturi
adezivi / leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale / leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
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scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt

pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
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pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,

capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
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pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,

preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar / seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje ortopedice pentru articulaţii/
bandaje ortopedice pentru articulații, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
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prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea

păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
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scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare /
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare, mese
pentru examinare medicală, nanoroboţi pentru
scopuri medicale/naniţi pentru scopuri medicale,
benzi de kinesiologie, aparate medicale de
răcire pentru tratarea insolațiilor, aparate de
răcire medicale pentru utilizare în hipotermie
terapeutică, tăietoare de pastile, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, pungi de apă pentru
scopuri medicale, cadre de mers cu roţi pentru
facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x pentru
scopuri medicale, fotografii cu raze x pentru
scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete (bijuterii), ancore
(ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului
(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente

cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonné,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă) / ceasuri de referinţă, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, inele
retractabile pentru chei/ lanțuri retractabile
pentru chei, ace bijuterii pentru pălării, butoni
de cămaşă, cadrane (ceasornicărie), diamante,
cercei, figurine din metale preţioase / statuete
din metale preţioase, aur, în formă brută sau
foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre preţioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii / mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal
preţios, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal preţios, cadrane solare, fibre din
metal preţios (bijuterii) / fire din metal preţios
(bijuterii), agrafe de cravată, ace de cravată,
curele de ceas / curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de
ceas, sticle de ceas / geamuri de ceas, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), ace de ceas,
ceasuri, opere de artă din metal preţios, ceasuri
de mână.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
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almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,

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

cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
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20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,

portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
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obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări
din lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice,
pupitre, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace

filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
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galbenă / chihlimbar, sertare pentru mobilă,
vestiar pentru bagaje.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige

de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
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pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile

de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
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pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
22. Păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor / pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi

de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
saci pentru rufe, păr de cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene / benzi
cu bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie sau
carton, sfori pentru ambalare, frânghii pentru
ambalare, materiale de căptuşire, nu din cauciuc,
plastic, hârtie sau carton / umplere, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr de porc,
fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, vele, pânze cu rol de paraşută pentru
ski sailing, coarde pentru ridicarea geamurilor,
rumeguş, fire din deşeuri de mătase (deşeuri de
mătase brută) / deşeuri de mătase, alge marine
pentru umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie pentru
sticle / învelitori din paie pentru sticle / ambalaje,
din paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat
via, prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
24. Ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
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cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă / huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă / huse din
plastic pentru mobilă, huse din material textil
pentru mobilă, finet/ barhet, tifon (ţesătură),
cârpe pentru şters paharele (prosoape de
bucătărie), pânză cauciucată, alta decât cea
pentru papetărie, ţesătură din păr (pânză de
sac), batiste din material textil, căptuşeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de
uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,

traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie / pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură).
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
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uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate

pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
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culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,

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

stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie ), preparate pentru
întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, tapioca, făină de
tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai
cu lapte.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa,
viu, hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ / hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
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var pentru furajele animalelor, seminţe de
in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de
in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, aşternut de turbă, homari, vii, boabe
de roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor, făină
pentru animale, animale de menajerie, spori de
ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici, nuci, neprocesate, moluşte,
vii, momeală de pescuit uscată prin înghețare,
flori comestibile, proaspete, ghimbir, proaspăt,
boabe de soia, proaspete, plante de canabis,
canabis, neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeți, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiță pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (așternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru

fabricarea berii, sucuri de fructe / suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

49

specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii

de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
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de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi, scrierea de CV-uri
pentru terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,

brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri / agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar / custode.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
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instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea

lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea
de telefoane inteligente, închirierea aparatelor
fax, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
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difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,

logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice, spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
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de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de

sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică.
45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
arbitraj, consultanţă în astrologie, îngrijirea
copiilor (babysitting), servicii de înmormântare,
servicii de cartomanţie, însoţire / escortare
în societate (însoţire), închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, managementul drepturilor
de autor, servicii de crematoriu, servicii
matrimoniale, servicii de agenţii de detectiv,
servicii de plimbare a câinilor, servicii de
îmbălsămare, închirierea rochiilor de seară,
închirierea alarmelor de incendiu, închirierea
extinctoarelor de incendiu, stingerea incendiilor,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, consiliere în perioada de doliu,
servicii de salvamari, servicii juridice in
domeniul migratiei, servicii de interpretare
a cartilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de
pază, previziuni astrologice, servicii de house
sitting (locuirea în casa unui terţ şi
întreţinerea acesteia pe o perioadă temporară),
inspecţia fabricilor în scopuri de siguranţă,
consultanţă în proprietate intelectuală, asistenţă
în îmbrăcarea kimonoului, închirierea numelor
de domenii pe internet, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
in în legătură cu negocierea contractelor
pentru terţi, consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
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───────

(210) M 2021 07798
(151) 28/10/2021
(732) SC CEREAL FEED SRL, STR.

CZARAN GYULA NR. 5, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MĂMĂLIGA TA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Făină de mălai sau porumb măcinat.
───────

servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale, pet
sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.
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(210) M 2021 07846
(151) 01/11/2021
(732) VASILE CIOFU, BLD. SOCOLA

NR.3, BL.D2, SC.A, AP.17,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MASTERS of ROMANIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1008519/23.03.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: „ROMANIA”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 18.01.05

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

25. Echipamente sportive (articole de
imbracaminte si incaltaminte).
41. Activitati sportive, instruire, servicii de
pregatire a sportivilor, organizare de evenimete
sportive.

───────

(210) M 2021 07850
(151) 01/11/2021
(732) BARABANCU WALNUT S.R.L,

SAT RÎMNICELU NR. 806,JUD.
BUZĂU, COMUNA RÎMNICELU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

NUCS ORGANIC WALNUTS
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009807/05.04.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”ORGANIC WALNUTS”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 05.01.05; 05.01.16

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, uleiuri și grăsimi și alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete.

───────

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

(591)    Culori revendicate: galben (Pantone 
yellow 012C)
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(540)

Atelierul de Zâmbete
arta modelarii dentare

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12

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

5.  Materiale pentru plombarea dintilor, ceară
dentară.
10. Aparate și instrumente dentare, dinti
artificiali.
44. Servicii medicale

───────

(210) M 2021 07922
(151) 04/11/2021
(732) ZAHNARZT HERMANNSTADT,

STR. AVRAM IANCU NR. 637,
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT DENTAL

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.12;
02.09.10

clase:
44. Anestezie dentară (servicii medicale),
asistență stomatologică, servicii de chirurgie,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii
de radiologie dentară, consultatii ocluzale
(servicii medicale), înregistrari ocluzale, servicii
de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, stomatologie
estetică, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în

(210) M 2021 07908
(151) 03/11/2021
(732) ULTIMATE DENTAL LAB SRL, 

SAT GIROC, STR. ANEMONEI, 
NR.3,AP.1, JUDETUL TIMIS, 
COMUNA GIROC, TIMIȘ, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
3556C), negru (Pantone 447C)

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

cu nr. OSIM 1009258 din data 30.03.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "ZAHNARZT" și "HERMANNSTADT".
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special în domeniul medicinei stomatologice
și chirurgiei orale, chirurgie orală, servicii de
stomatologie, asistenţă medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, servicii de
implantologie, servicii de protetică dentară,
servicii de endodonție, servicii de pedodonție,
servicii de parodontologie, servicii de ortodonție,
servicii de ortopedie dento-facială.

───────

(210) M 2021 07938
(151) 04/11/2021
(732) ROBERT RAUL ADI,

STR.ALEXANDRU ODOBESCU
NR.3, ET.IV, AP.18, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430101, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

TRICOURI AMUZANTE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1007115/10.03.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” TRICOURI AMUZANTE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.12; 09.03.09

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

25. Articole de imbrăcăminte, articole de
încălțăminte si pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare a îmbrăcămintei,
încălțămintei și a acoperămintelor pentru cap.

(210) M 2021 07951
(151) 04/11/2021
(732) SC VENETO RESTAURANT

SRL, STR LT STOICESCU NR
14D, PARTER, LOCUINTA C1,
INCAPERILE 4 SI 5, JUDEŢ IAŞI,
IASI, 700496, IAȘI, ROMANIA

(540)

VENETO

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza (preparată), pizza refrigerată, pizza
conservată, pizza congelată, blaturi de pizza,
blat de pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), sosuri pentru pizza, amestecuri de
pizza, pizza fără gluten, blaturi de pizza coapte
în prealabil, amestec pentru aluat de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, toate
aceste produse conținând ingrediente care
provin din Italia.
35. Servicii de consultanță comercială cu
privire la deschiderea de restaurante, servicii
de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante.
39. Livrare de pizza.
43. Restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), rezervări pentru restaurante
și mese, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante.

──────────────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

58

(210) M 2021 08037
(151) 09/11/2021
(732) S.C. ASP GROUP EAST SRL,

SPL. INDEPENDENTEI NR.273,
BL. CORP 5, ET.3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VILLA PREDELUȘ
Aventura ta e natura!
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009766/05.04.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”VILLA PREDELUȘ”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 06.01.02;
05.01.01; 07.01.08

clase:
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de ceainării, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante (servirea

mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la

(591) Culori revendicate: verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────

(210) M 2021 08058
(151) 10/11/2021
(732) MEGAKOM PRODUCTION AND

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

UN MILLON WHISKY
(531) Clasificare Viena:

29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 25.01.05; 25.01.15;
26.15.11; 26.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, și anume whisky.
───────

COMMERCE SRL, B-DUL PIPERA
NR. 168 A, BL. E, ET. 2 AP. 26, 
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, galben, 
alb,maro
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DRUMUL CETĂȚII NR. 85, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420063, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 27.05.24

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

20. Mobilier metalic, dulapuri metalice
(mobilier), rafturi metalice (mobilier), mobilier
metalic și mobilier pentru camping, rafturi
- ca mobilier, mobilier metalic de birou,
module metalice demontabile (mobilier), pereți
despărțitori metalici (mobilier), accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), elemente metalice
pentru pereti, sertare metalice (piese de
mobilier).
35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, comerț cu ridicata, cu amănuntul
și online, servicii de agenții de import-export,
publicitate online și promovare în mediul public,
publicitate la radio, emisiuni TV și în presă,
publicitate prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08261
(151) 17/11/2021
(732) IULIUS NISTOR, SAT SNAGOV,

STR. ZORELELOR NR. 26, JUD.
ILFOV, COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

DR-ONLINE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010863/14.04.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "DR-ONLINE".

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.01; 19.13.22

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

9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software, aplicații software descărcabile,
software pentru planificare, software interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, software interactiv pentru baze de
date, software de calculator pentru căutarea
de date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (CRM), software de calculator

(210) M 2021 08145
(151) 12/11/2021
(732) METAL-STEEL-ART SRL, STR.

MSA
 - METAL-STEEL-ART -

(591) Culori revendicate: roșu, roz, maro,
vișiniu, alb
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descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de editare colaborativă în timp real (software
RTCE) înregistrate sau descărcabile, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
servicii de comunicare prin bloguri online.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
găzduire de platforme pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, găzduire de
platforme de comunicații pe internet, programare
de software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
stocare de date online, găzduire de facilități
on-line pentru efectuarea de discuții interactive,
programare de software educativ, programare
de pagini web, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor.

───────

(210) M 2021 08281
(151) 18/11/2021
(732) COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERGETICA
BUCUREŞTI S.A., STR.
CONSTANTIN RADULESCU
MOTRU NR. 18, CAMERA 1,2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TERMO ALERT
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009081/29.03.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ” TERMO ALERT”.

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
9. Aplicaţie informatică, descărcabilă.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08288
(151) 18/11/2021
(732) RICSOMTRE SRL, SAT RICHIS

NR.122, JUD. SIBIU, COMUNA
BIERTAN, SIBIU, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
041256, ROMANIA

(540)

Transylvania Inns
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară

───────

(210) M 2021 08306
(151) 18/11/2021
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

BRÂNDUSELOR NR 7, BLOC G3,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 031254, ROMANIA

(540)

BREWZEUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11.  Distribuitoare electrice de băuturi,
aparate pentru răcirea băuturilor, instalaţii şi
echipamente de răcire, congelatoare, prăjitoare
de malţ, pasteurizatoare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere
21.  Pahare din plastic sau hârtie, căni cu pereţi
dubli, tăvi (platouri de servit), vesela, tacâmuri și
ustensile de bucătărie

32. Bere, băuturi non-alcoolice
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru, aparate pentru răcirea băuturilor,
instalaţii şi echipamente de răcire, congelatoare,
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, vitrine frigorifice, frigidere, veseală,
tacâmuri si ustensile de bucătărie, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, tăvi
(platouri de servit), bere, băuturi non-alcoolice,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43.  Servicii de furnizare alimente si băuturi,
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi bauturi, servicii de bufet, servicii de bar,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bucătari personali.

───────
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(210) M 2021 08421
(151) 23/11/2021
(732) FITNESS HUB ATHLETIC SRL,

STR. EROU COSTEL HASAN, NR
8, SC A, AP 17, JUDET BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

FH FITNESS HUB
MAKE THEM STARE

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

OSIM 1009748/05.04.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”FITNESS HUB”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.04; 26.03.03; 26.11.12

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

41. Activitati sportive.
───────

(210) M 2021 08435
(151) 24/11/2021
(732) JUMANA TOP SRL, STR.

FIBREI, NR. 12, CONSTRUCTIA
C2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Golden Opal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars în
3d, artă murală din porțelan în 3d, artă murală
din sticlă în 3d, artă murală din teracotă în 3d,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
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din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecț ionate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,

capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceramice (produse
- pentru menaj), ceainice din metale prețioase,
cești, cești de cafea, cești de ceai, cești și
căni, condimente (servicii de -), crăticioare
din ceramică, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, damigene,
dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru sticle,
dozatoare portabile pentru băuturi, faianță
(obiecte din -), farfurii, farfurii decorative,
farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane de
sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
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din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice
și de bucătărie, vase, vase adânci, vase de
ceramică, vase de copt din porțelan, vase
din ceramică, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, comandă computerizată de stoc, consiliere
cu privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agentii
de import și export, regruparea în beneficiul
tertilor, a produselo solicitate in clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2021 08517
(151) 26/11/2021
(732) MALEX THOR SRL, COMUNA

APELE VII NR. 345, JUD. DOLJ,
DOLJ, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

TE TRAVEL CENTERS
OF EUROPE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1009273/30.03.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” TRAVEL CENTERS OF EUROPE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice,
produse de cofetărie și patiserie, snackuri,
înghețată, produse nealimentare, produse de
papetărie, cărți, ziare și reviste, produse igienice
și de toaletă, jucării, haine si echipamente
de protectie, accesorii auto, echipamente
electrice, echipamente electronice, accesorii
pentru telefoane mobile, administrarea stațiilor

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
negru, alb
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de benzină pentru terți, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori).
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, staţii
de distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), întreţinerea şi
repararea vehiculelor cu motor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, încărcarea
bateriilor la vehicule, curăţarea articolelor
de îmbrăcăminte, curăţarea uscată, spălarea
rufelor, spălarea lenjeriei, călcarea lenjeriei,
închirierea maşinilor de spălat rufele.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, furnizare si distributie de combustibili,
organizarea distribuirii de combustibili,
închirierea de garaje, parcare, închirierea
locurilor de parcare, închirierea de depozite,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, închirierea de vehicule,
închirierea containerelor de depozitare,
remorcare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de cafenea,
servicii de bar, servicii de bufet, servicii de
restaurant fast-food, servicii de cantină, servicii
de catering, servicii de informare, de consiliere
şi de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente şi băuturi, cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru oameni, servicii de toaletă
și dușuri publice.

───────

(210) M 2021 08523
(151) 26/11/2021
(732) STEFAN MANTEA, STR. LONDRA

NR. 5, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Mantea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.25

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

44. Servicii de medicină alternativă,
chiropractica, servicii stomatologice, îngrijirea
sănătății, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoarele medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistență
medicală, îngrijire medicală, servicii de
ortodonție, fizioterapie/ terapie fizică, servicii de
chirurgie plastică, servicii de psiholog, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională.

───────
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(210) M 2021 08537
(151) 26/11/2021
(732) COLOR FUNKY STYLE SRL, STR.

GRIGORE URECHE NR. 7A, CASA
CU ABSIDA, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL IASI, IASI,
700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

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

nr. OSIM 1010149/07.04.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

”BLADES” (pentru produsele din clasa 8).

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.03

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

8. Satâre (cuţite), tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi
linguri).
20. Uleiuri anti-corozive şi uleiuri pentru
conservarea lemnului.
21. Veselă pentru camping.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii ce pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, publicarea

de texte publicitare, marketing, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă, administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, intocmirea statelor de plata,
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recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08585
(151) 02/12/2021
(732) SC RISTO BRAND SRL, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2,
SC. 5, ET. 7, AP. 155, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mi Piace Pasta Fresca
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010509/12.04.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "Pasta Fresca".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.15

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasă
berărie.

───────

(210) M 2021 08605
(151) 02/12/2021
(732) KATALIN MERAI, STR.ADY

ENDRE, NR.54, AP.1, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

Katarina WEIZER
KATALIN DESSERTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

30. Produse de patiserie, aluat, aluaturi și
amestecuri din acestea, chifle dulci, batoane de
cereale, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște (paste umplute), fidea, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, prăjituri, aluat
pentru prăjituri, prăjiturici uscate (patiserie),
decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

69

produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), ciocolată, fondante (cofetărie),
jeleuri de fructe (cofetărie), produse de cofetărie
și înghețate, pricomigdale (patiserie), turtă dulce,
halva, conuri pentru înghețată, budinci, biscuiți
dulci sau sărați, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 08622
(151) 03/12/2021
(732) LUIZA-CARMEN NEGRILĂ, BD.

DECEBAL NR. 1, BL. H2, SC. 2, ET.
4, AP. 47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEWAGE
INSURANCE BROKER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 01.03.01; 07.01.08; 07.01.24

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurări și reasigurări, servicii de
brokeraj de asigurări.

───────

(210) M 2021 08638
(151) 03/12/2021
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

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

(540)

DIGASTROGEL REFLUX

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

5. Substante si alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru bebeluși, suplimente dietetice de uz uman
si veterinar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(Pantone 158 C), gri (Pantone 420 C,
Cool Gray 1 C)
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(210) M 2021 08639
(151) 03/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

BUCUREŞTI SECTORUL 6, STR.
PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero SeptiBlu
Albastru de metilen 3
mg Vitamina C 100 mg

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010441/11.04.2022, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
"Albastru de metilen" şi "Vitamina C".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.03.02; 29.01.15;
26.11.13; 02.01.01

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

5. Preparate cu vitamina c, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă

(210) M 2021 08667
(151) 06/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Coenzima
Q10 FORTE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010440 din data

11.04.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Coenzima Q10 FORTE.

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.13; 26.05.04

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare cu coenzima q10, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare.

de suplimente alimentare, dropsuri pentru gât,
elixire pentru prevenirea infecțiilor în gât
35. Publicitate

───────

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și marketing.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, bleumarin,
galben, rosu

(591) Culori revendicate: roșu, galben, gri,
negru, alb, roz
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(210) M 2021 08675
(151) 06/12/2021
(732) SHISA TO GO S.R.L.,

STR.LĂMÂIŢEI NR.28, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

iShisha

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: narghilele, narghilele electronice,
tutun pentru narghilea, mu'assel (tutun pentru
narghilea), tutun cu arome, substanțe pentru a
fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în special
arome, aerosoli inhalabili și substanțe-suport
pentru aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
înlocuitori de tutun, pietre de aburi pentru
narghilele, vaporizatoare orale pentru fumătorii,
din producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să

le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────

(210) M 2021 08693
(151) 06/12/2021
(732) LUCI SI IULIA S.R.L., SAT

CĂLINA, JUD. VÂLCEA, COMUNA
PRUNDENI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

Andy's pizza&pasta
AUTHENTIC ITALIAN Recipes

STRAIGHT FROM ITALY!
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.01.01;
09.07.19

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
pizza împăturită (calzone).

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
roşu, gri, alb, negru
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39. Livrare de pizza, transport, livrare de
alimente, servicii de livrare, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de
alimentație publică, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 08699
(151) 07/12/2021
(732) CONNECTIBUSS SRL, STR.

IANCU DE HUNEDOARA NR.
54, CAMERA 3, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. STEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LA CULTURA FASHION CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,

consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de administrare a comunităţilor online,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ și regruparea în
avantajul terților a produselor precum: săpunuri,
parfumuri, cosmetice, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi abrasive,
ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
ochelari de protecţie pentru sporturi, ochelari
inteligenţi, tocuri pentru ochelari, şnururi pentru
telefonul mobil, ceasuri inteligente, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), huse
pentru dispozitive electronice, mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, rame foto digitale,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, butoni, ace de cravat, agrafe
de cravată, inele de chei, lanţuri pentru
brelocuri, pandantive pentru brelocuri, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, piele şi imitaţii de
piele, piei de animale şi piei brute, bagaje
şi genţi de transport, poşete, geamantane,
genţi de cosmetice, nedotate, cufere (de voiaj),
genţi de voiaj, genţi tip marsupiu pentru
transportul copiilor, ghiozdane, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale, etuiuri pentru
cărţile de vizită şi carduri, portofele, portchei,
cutii şi tocuri din piele sau carton imitaţie de
piele, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor), prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
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38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii pentru comerţul electronic, acces
la conținut, site-uri web și portaluri, furnizare
de acces la conținut, site-uri web și portaluri,
furnizarea accesului utilizatorilor la motoarele
de căutare, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme şi portaluri de pe internet, furnizare
de acces la platforme de comerț electronic
pe internet, servicii de trimitere și primire a
mesajelor.

───────

(210) M 2021 08700
(151) 07/12/2021
(732) ANA-MARIA UDRISTE,

STR. FRĂGUŢEI NR 8, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Pe Legale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul juridic, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, servicii de educație juridică,
servicii educative pentru adulți în domeniul
juridic, educație, academii (educație), educație
și instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație, servicii
de educație, instruire și divertisment, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,

publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, organizare de conferințe, organizare
de conferințe cu scopuri educative, planificare
de conferințe cu scopuri educative, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet.
45. Consiliere juridică, cercetări juridice, servicii
juridice, servicii juridice (paralegale), asistență
juridică la întocmirea contractelor, compilare
de informații juridice, consiliere și reprezentare
juridică, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații în domeniul juridic, furnizarea
de informații juridice, intermediere în proceduri
juridice, servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consultanță juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii juridice legate
de afaceri, servicii juridice pentru înființarea
și înregistrarea firmelor, servicii furnizate de
avocați pledanți, servicii prestate de avocați
consultanți, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de înregistrare legală, servicii
de asistență legală, servicii de informare pe
probleme legale.

───────

(210) M 2021 08736
(151) 08/12/2021
(732) ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ

EXPLORATORII, STR.
SPORTULUI BL. 5, SC. 3, AP.
3, JUDETUL CARAS SEVERIN,
REȘIȚA, 320110, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

Exploratorii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Cercetare științifică.

───────

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS, 
C-LEA GRIVITEI NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010708, ROMANIA
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(210) M 2021 08740
(151) 08/12/2021
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI , SOS. PIPERA
NR.46D-46E-48, CLADIREA C,
OREGON PARK, ET.6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CNP CREDIT DE
NEVOI PERSONALE

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

cu nr. OSIM 1010268 din data 08.04.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ,,CREDIT DE NEVOI PERSONALE”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.07

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale didactice sau pentru
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2021 08749
(151) 08/12/2021
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI , SOS. PIPERA
NR.46D-46E-48, CLADIREA C,
OREGON PARK, ET.6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cnet CREDIT DE NEVOI
PERSONALE PRIN INTERNET

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

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale didactice sau pentru
învățământ ( cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7740C), negru (Pantone black)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7740c), (Pantone 3435)
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(210) M 2021 08752
(151) 08/12/2021
(732) VLAD ANDREI MAXIM, STR.

MARASTI NR.15, BL.D411, ET.2,
AP.12, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PSYCHO CHURROS
& COFFEE

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

nr.1010129/07.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: "CHURROS" şi "COFFEE".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

30. Cafea, ceai cacao și cafea artificială, orez,
paște și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
serbeturi și alte glazuri comastibile, zahăr, miere,
melasa, drojdie, praf de copt, sare, condimente
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 08768
(151) 09/12/2021
(732) CHRISTIAN CAR SRL, STR.

EUROPA UNITĂ NR. 11, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

AQUA ALPINA APA DE IZVOR

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 06.01.02; 27.05.01; 26.01.04;
29.01.15

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

32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
funcționale pe bază de apă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de

(591) Culori revendicate: verde, albastru
deschis, albastru închis, alb, maro,
crem, negru galben
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târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de alimentare
cu apă.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
închirere de distribuitoare de apă potabilă,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 08788
(151) 09/12/2021
(732) HAILAMUNTE S.R.L., SAT BRAN,

STR. CALEA ZĂNOAGA NR.21,
JUD. BRAȘOV, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

HAI LA MUNTE BRAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 06.01.04;
26.01.01; 26.01.06

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de un restaurant, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de bistro,
servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

77

(210) M 2021 08790
(151) 09/12/2021
(732) HAILAMUNTE S.R.L., SAT BRAN,

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

(540)

Restaurant BRAN PARC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 26.05.08

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2021 08796
(151) 09/12/2021
(732) SC LASERCRAFT SRL,

STR.SIRIUS NR.22, AP.5,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA. VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

LASERCRAFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomii de crăciun, puzzle-uri, seturi de
machete la scară (jucării), machete de jucărie.

───────

STR. CALEA ZĂNOAGA NR.21,
JUD. BRAȘOV, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA
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(210) M 2021 08814
(151) 10/12/2021
(732) UNITED STATES POLO

ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD., SUITE 200,
FLORIDA, WEST PALM BEACH, FL
33401, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.11.03

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

25. Articole de îmbracăminte respectiv:
îmbrăcăminte pentru nou-născuți, bandane
(fulare), halate de baie, slipuri de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
sutiene, camisole, îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
șaluri, rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), cape, mănuşi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jeanși denim, jersee
(îmbrăcăminte),      tricotaje       (îmbrăcăminte),
costume  de bal  mascat, mănuși  cu  un  deget,

35. Servicii de comerț cu amănuntul și
servicii de comerţ online cu amănuntul în
domeniul confecțiilor, articolelor de îmrăcăminte
și accesoriilor de modă, publicitate în legătură cu
servicii de comerț cu amănuntul.

cravate, îmbrăcăminte de stradă, paltoane
bărbăteşti, pardesie, pantaloni (am.), jachete cu
glugă (parka), ponchouri, pulovere, hanorace
(pulovere), pijamale, saronguri, panglici pentru
purtare, eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu
mânecă scurtă, articole sport din jerseu,
tricouri polo, tricouri pentru rugby, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, chiloţi tip boxeri,
măști de somn, furouri (lenjerie de corp),
șosete, costume, suspensoare, lenjerie de
corp/desuuri, flanele, body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
pantaloni, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
veste, îmbrăcăminte impermeabilă, articole
pentru acoperirea capului: fesuri (beanies), șepci
de baseball, bonete, jobene, cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), berete, articole de
încălțăminte: sandale, papuci, cizme, pantofi
de sport, pantofi de ocazie, tocuri, tălpi pentru
încălţăminte, șireturi, fitinguri metalice pentru
încălţăminte.

───────18. Genți, genţi de mână, genți de umăr, genți de
mână (poșete), genți cu brațară, portofele pentru
monede, portofele, etuiuri pentru cardurile de
credit (portofele), etuiuri pentru cărţile de vizită,
sacoșe, genţi de spate, genți pentru sporturi,
genți pentru cărți/ ghiozdane, genți de plajă,
sacoșe, genți pentru scutece, genţi de cosmetic,
nedotate, genți de călătorie, bagaje, umbrele.

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2767 C), roșu (Pantone 201 C), alb
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(210) M 2021 08817
(151) 10/12/2021
(732) AESTHETIQUE THERAPY SRL,

STR. ALEEA TINCANI NR. 4A,
CAMERA 2, BL. 824, SC.4, ET.9,
AP 172, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Aesthetique Therapy
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010831 din data

13.04.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Aesthetique Therapy.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.05; 05.03.07; 05.05.21

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

44. Activități de întreținere corporală, servicii de
coafură și alte activități de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 08834
(151) 10/12/2021
(732) SC AGRO COSM FAN SRL,

COMUNA APAHIDA, STR. 1 MAI
NR. 40, JUDEȚUL CLUJ, SAT
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Lăptăria M. FAPTE DE LAPTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08837
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

NEGRU DE VINARTE

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

33. Vinuri, cu excepţia vinurilor obţinute din soiul
de vinificaţie Negru de Drăgăşani.

───────

(210) M 2021 08839
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

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

(540)

NEGRU DE STARMINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri, cu denumire de origine controlată
din arealul Mehedinţi, plaiul viticol Starmina, cu
excepţia vinurilor obţinute din soiul de vinificaţie
Negru de Drăgăşani.

───────

(210) M 2021 08867
(151) 13/12/2021
(732) ALINA - MONICA GANEA -

NASTA, STR. CIREȘOAIA NR.
32, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PROASPĂT COPT PÂINE
ARTIZANALĂ CU MAIA

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

nr.1026070/16.10.2017, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirilor: "PROASPĂT

COPT" şi "PÂINE ARTIZANALĂ CU MAIA" .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.20; 26.11.13;
26.01.03

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

30. Pâine, maia, produse de patiserie.
───────

DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2021 08939
(151) 15/12/2021
(732) TRANSILVANIA INVESTMENTS

ALLIANCE SA, STR. NICOLAE
IORGA NR.2, JUDET BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08

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

35. Servicii de consiliere privind analiza
activității economice, previziuni și analize
economice, servicii de informații de piață
privind indiciile bursiere, planificarea afacerilor,
analiza informațiilor de afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
compilare de statistici referitoare la afaceri,
furnizare de informații comerciale asistate de
calculator, studii de cercetare privind informațiile
comerciale, publicitate prin bannere, studii
economice în scopuri comerciale, consultanță
cu privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, asistență în materie
de management privind afacerile, analiza
afacerilor comerciale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate online, promovare computerizată
de afaceri, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, întocmire de rapoarte
economice, servicii de intermediere comercială,

evaluarea oportunităților de afaceri, servicii
de comparare a prețurilor, intermedierea de
contacte comerciale și economice, furnizare
de informații pentru afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
studii statistice în afaceri, previziuni economice,
obținerea de informații comerciale, agenții de
furnizare de informații comerciale , colectare de
informații comerciale, audit financiar, furnizare
de informații privind schimburile comerciale,
auditare afaceri, analiză strategică a activității
economice, servicii de informații comerciale,
analiză economică în scopuri de afaceri,
asistență în materie de management, studii
de afaceri, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, oferte pentru licitații
online în numele terților, compilare de
informații comerciale, evidență contabilă pentru
transferul electronic de fonduri, administrare
de afaceri, analiză statistică în afaceri, servicii
de consultanță în achiziții de întreprinderi,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, analiza tendințelor de
afaceri, consultanță profesională în afaceri ,
difuzare de informații de afaceri, management
de afaceri comerciale, furnizare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
computerizate, studii privind eficiența afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, cotații pentru oferte de
licitații, asistență în domeniul administrării
activităților economice, consultanță pentru
conducerea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de informații
comerciale, prin internet, analiza statisticilor
de afaceri, servicii de furnizare de informații
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, cercetare în domeniul afacerilor,
cercetări pentru afaceri, informații comerciale,
servicii de înregistrare a cardurilor de credit,
consultanță în afaceri, audit computerizat,
publicitate, servicii de externalizare în domeniul
analizelor comerciale, administrarea afacerilor,
servicii de achiziții, supervizare de afaceri,
organizarea și coordonarea de licitații, informații
și investigații comerciale, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, planificare strategică în
afaceri, furnizare de informații economice cu
privire la fuziuni, servicii de informații de piață
privind rapoartele comerciale, audit, organizare
de licitații pe internet, estimare în afaceri
comerciale, servicii de informații economice

cu nr. OSIM 1010735 din data 13.04.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "Transilvania" și "Investments".

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
151), albastru (Pantone 2727), verde
(Pantone 3405), negru (Pantone 447)
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36. Servicii de recuperare a creanțelor și
de factoring de datorii, servicii de brokeraj
pe piețele financiare, furnizare de capital de
investiții, servicii de investiții în titluri de valoare
pentru investitori privați, schimb financiar de
monede virtuale, gestionarea portofoliului de
investiții, servicii financiare privind acreditivele,
sponsorizare și protecție financiară, brokeraj de
opțiuni comercializate, achiziții pentru investiții
financiare, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, servicii de
carduri de cecuri bancare, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii bancare
automate pentru returnarea restului, depozite de
economii, servicii de bursă și brokeraj, investiții
financiare, servicii de înregistrare automată
pentru tranzacții financiare, fonduri mutuale,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
analiză financiară computerizată, administrare
de investiții în pensii, administrarea asigurărilor,
servicii financiare privind investițiile, servicii
financiare privind garantarea fondurilor, servicii
pentru investi ții de bani, factoring, servicii
de compensare și decontare financiară,
servicii bancare accesate cu cardul, servicii
bancare automate privind tranzacțiile cu
cardul charge, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, emisiune de
cecuri bancare, consultanță în materie de
investiții de capital, servicii bancare de
economisire, servicii de brokeraj pentru investiții
de capital, servicii bancare internaționale,
brokeraj cu ipoteci comerciale, planificare
de investiții imobiliare, consultanță financiară
privind împrumuturile, management financiar,
servicii bancare comerciale online, brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
financiară privind investițiile în infrastructură,
brokeraj de credite, servicii de conturi de
investiții, investiții de fonduri de capital, emisiune
de cecuri, servicii bancare privind cecurile
de călătorie, împrumuturi în rate, servicii de
analiză financiară privind investițiile, brokeraj de
mărfuri, consiliere financiară privind investițiile,
procesarea plăților, servicii ale agențiilor
de factoring, gestiune financiară cuprivire

la investiții, servicii de analiză financiară,
împrumuturi (finanțare), brokeraj de asigurări,
servicii bancare electronice dematerializate,
servicii bancare prin internet, servicii de brokeraj
cu contracte futures referitoare la transportul
de mărfuri, servicii de cercetare economică
(financiară), cluburi de investiții, servicii de
custodie a investi țiilor, brokeraj de acțiuni,
administrarea fondurilor de pensii facultative,
investiții de fonduri mutuale, subscrieri de
asigurări financiare, subscrierea asigurărilor de
sănătate, emisiune de cecuri de călătorie,
management financiar în activitatea bancară,
administrarea fondurilor de investiții, servicii de
investiții în titluri de trezorerie, servicii financiare
pentru garantarea fondurilor pentru terți,
managementul pierderilor financiare, deținerea
de depozite, servicii de recuperare a datoriilor
și de factoring, servicii de brokeraj financiar,
servicii de informare în materie de operațiuni
bancare, servicii de cercetare în domeniul
investițiilor financiare, servicii de subvenții
financiare, gestiunea investi țiilor pentru cluburi
și societăți mutuale, servicii de plată a pensiilor,
achiziție și emisiune de cecuri de călătorie,
servicii de acordare de credite ipotecare și
brokeraj ipotecar, tranzactii de mărfuri (servicii
financiare), credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
servicii de conturi bancare și conturi de
economii, administrare de investiții în fonduri
de pensii, administrare de depozite acceptate,
consiliere privind investițiile pentru pensie,
emisiune de cecuri de călătorie și scrisori de
credit, asigurări, servicii bursiere, organizare
de investiții financiare, investiții în fonduri de
pensii facultative, consultanță în materie de
investiții, furnizare de informații online privind
conturile de investiții, servicii financiare privind
tranzacționarea de acțiuni, servicii financiare
privind cardurile de credit, finanțarea investițiilor,
servicii bancare financiare pentru persoane
particulare, servicii pentru conturi de investiții
furnizate de societăți financiare de tip building
society, servicii de acordare de credite ipotecare
și de brokeraj ipotecar, brokeraj automat cu titluri
de valoare, managementul riscului în asigurări,
dezvoltare de portofolii de investiții, investiții prin
mijloace electronice, servicii bancare, investiții
de fonduri pentru terți, plasări private și servicii
de investiții de capital de risc, compensare
de cecuri, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare de plată,
garanții referitoare la împrumuturi, analiză
și consultanță financiară, servicii financiare
bancare pentru depunerea banilor, brokeraj
financiar, subscrieri financiare și emisiuni
de titluri de valoare (banking de investiții),

în scop comercial, audit contabil, licitaţii în
domeniul imobiliar, asistență în conducerea
afaceri, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, sondaje pentru scopuri
de afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi , compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
promovarea afacerii (publicitate).
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servicii de management al riscului financiar,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii financiare privind ipotecile, consiliere
privind investițiile în timpul pensiei, brokeraj
de reasigurări, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, consiliere pentru investiții
în mărfuri, servicii de autorizare de cecuri,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, servicii de împrumut pentru investiții
în proprietăți, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind acțiunile, servicii financiare, respectiv
decontarea datoriilor, administrare fiduciară de
fonduri de pensii, factoring pentru export,
monitorizare de fonduri de pensii, brokeraj de
credite de compensare a emisiilor de carbon,
investiții de capital propriu, servicii de afaceri
monetare, studii financiare, servicii bancare
personale, servicii de planificare financiară și
de consiliere în investiții, servicii de brokeraj
de obligațiuni, încasare de cecuri personale,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), investiții industriale, procesarea
informațiilor financiare, servicii de conturi
bancare, intermediere în domeniul investițiilor,
fonduri de pensii, servicii financiare referitoare
la plăți în numerar, procesarea plăților
cu cecuri electronice, investiții de capital,
servicii de gestiune a investițiilor, servicii
de tranzac ții financiare online, servicii de
acceptare de cecuri electronice, servicii de
consultanță privind investițiile financiare, servicii
de date financiare computerizate, brokeraj de
acțiuni și obligațiuni, servicii de consiliere
privind investițiile financiare, servicii bancare
furnizate în scopul plătirii facturilor prin
telefon, servicii de multifinanțare cu obținere
de beneficii financiare, analiză economică
financiară, servicii referitoare la conturi de
depozite, servicii de informații computerizate
privind investițiile, servicii bancare electronice,
investiții în proprietăți imobiliare, intermediere
de investiții, în special investiții de capital,
servicii de finanțare și asigurare, servicii bancare
automate, servicii de încasare a cecurilor,
furnizare de informații referitoare la investiții
tranzacționate public, servicii fiduciare și de
consultanță în investiții, servicii financiare în
legătură cu monede digitale, servicii financiare
de curtaj vamal, servicii bancare prin telefon,
servicii referitoare la depozite, servicii de
evaluare de cecuri, servicii financiare furnizate
de societățile de asigurări, servicii financiare
privind retragerea și depunerea de numerar,
servicii bancare furnizate școlilor, punere la
dispoziție de planuri de economii și investiții,
servicii de brokeraj și tranzacționare de titluri de

valoare, managementul trusturilor de investiții,
servicii ale trusturilor de investiții, brokeraj
ipotecar, administrare de servicii de investiții de
capital, evaluare financiară, investiții financiare
în domeniul titlurilor de valoare, servicii ale
birourilor de credit, previziuni financiare, servicii
de consultanță financiară, servicii bancare
privind depozitele de bani, procesarea cererilor
de despăgubiri, înregistrare de tranzacții între
părți cu privire la investiții, multifinanțare, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
împrumuturi comerciale, servicii computerizate
de informații financiare, servicii bancare privind
transferul electronic de fonduri, negociere pentru
încasarea de cecuri   și facturi, consiliere
în investiții, factoring de operațiuni financiare,
furnizare de informaţii financiare cu privire la
industria financiară implicată în investiţii care
au ca scop mediul înconjurător, servicii de
investiții pentru clienți particulari, servicii de
brokeraj pentru cumpărare în rate, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, agenții de
factoring, servicii de împrumuturi financiare,
monitorizarea performanței investițiilor, servicii
ale societăților de investiț ii, servicii de
investiții în proprietăți comerciale, servicii de
încasare de cecuri, servicii privind capitalul
de risc și investiții în capital pentru proiecte,
servicii de investiții în titluri de valoare,
garanții financiare (servicii de cauțiune),
brokeraj de servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii de investiții cu
privire la titluri de valoare transferabile,
furnizare de informații privind factoring-ul de
datorii, servicii de investiții financiare, servicii
bancare computerizate, managementul riscului
financiar, servicii bancare și financiare, servicii
de brokeraj, servicii de management de
investiții financiare, servicii de cercetare privind
investițiile, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a programelor de
investiții colective, servicii bancare de investiții
în proprietăți, servicii de mandatar pentru
contracte financiare futures, servicii de informații
financiare privind piețele bursiere, servicii de
analiză și cercetare financiară, furnizare de
servicii bancare, servicii financiare privind
călătoriile, factoring de creanțe, împrumuturi
garantate, procesare de cecuri, gestionare
de împrumuturi garantate, servicii financiare
privind patrimoniul, servicii financiare referitoare
la pensii, servicii bancare pentru particulari,
servicii de brokeraj în domeniul instrumentelor
financiare, brokeraj în domeniul investițiilor,
servicii  de  garanții în valută, administrarea
investițiilor ipotecare, investiții de capital în
acțiuni, în firme internaționale, management



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

84

riscului (activități financiare), brokeraj de
asigurări pentru proprietăți, servicii în materie
de insolven ță (activități financiare), brokeraj de
contracte la termen, servicii de brokeraj ipotecar,
servicii de investiții cu venit fix, servicii financiare
privind economiile, gestionarea fondurilor
deschise de investiții, servicii financiare și
monetare, analize informatizate de informații
bursiere, transfer electronic de monede virtuale,
managementul financiar al fondurilor, factoring
pentru creanțe, servicii referitoare la depozite
fiduciare, cercetări de investiții, investiții în
fonduri internaționale, servicii privind fondurile
de pensii, servicii de investigații financiare,
servicii de agenție de transfer furnizate
emitenților de titluri de valoare pentru investiții,
servicii de informare și consultanță financiară,
furnizare de informații privind investițiile, servicii
financiare de credit scoring, brokeraj de fonduri
mutuale, management planurilor de investiții a
patrimoniului personal, furnizare de informații
și analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, servicii fiduciare de investiții, servicii
de companii mandatare pentru investiții, servicii
de gestiune financiară cu privire la instituții
bancare, servicii bancare automate referitoare
la tranzacțiile cu carduri de credit, analiză
financiară a investițiilor și cercetare bursieră,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de schimburi financiare, tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii financiare pentru administrarea
cardurilor de credit, servicii administrative privind
investițiile, gestiune financiară a capitalului de
risc, a capitalului de investiții și a capitalului
pentru dezvoltare, servicii financiare privind
emiterea de carduri bancare și carduri de
debit, administrare de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii financiare furnizate
de societăți financiare de tip building society,
servicii referitoare la cardurile care dovedesc
garanția cecurilor, consultanță financiară privind
lichidările, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul investițiilor bancare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
de obligațiuni, analiză financiară, gestionarea
cecurilor, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, servicii bancare de investiție, servicii
de investiții cu rentă variabilă, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
management financiar pentru afaceri, furnizare
de informații prin telefon privind conturile de
investiții, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de consiliere de brokeraj
privind asigurările, servicii de investiții în
fonduri speculative, procesarea operațiunilor

de plată pe internet, brokeraj de metale
prețioase, servicii de consiliere în administrarea
fondurilor de pensii, managementul portofoliului
de investiții, obligațiuni (servicii de garanții
financiare), servicii de brokeraj referitoare la
piețele de titluri de valoare, servicii financiare
privind afacerile, finanțarea împrumuturilor,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
încasarea cecurilor, servicii financiare privind
furnizarea și structurarea capitalului, planificare
financiară și management financiar, servicii
de investiții cu capital variabil în domeniul
asigurărilor, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare, servicii
de compensare de cecuri, investi ții imobiliare,
servicii bancare și de asigurare prin telefon,
servicii de evaluări financiare, servicii bancare
referitoare la transferul de fonduri din conturi,
servicii de factoring pentru facturi, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare, servicii financiare privind
asigurarea, servicii de validare a cardurilor
de credit, servicii de planificare financiară,
servicii financiare privind titlurile de valoare
internaționale, brokeraj de titluri și bunuri
de valoare, brokeraj de asigurări de viață,
servicii consultative financiare privind insolvența,
gestiunea investițiilor, constituire de depozite,
investiții bancare, servicii de administrare
a cardurilor de credit, verificări de cecuri,
management financiar al companiilor, servicii
de garantare de cecuri, furnizare de date și
informații bursiere, servicii de brokeraj financiar
în domeniul imobiliar, servicii de evaluare a
riscurilor de investiții, servicii de consiliere
economică financiară, servicii financiare în
domeniul împrumuturilor bănești, emisiune de
cecuri de călătorie și cupoane valutare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
privind cardurile bancare, administrarea investiț
iilor în și distribuirea de anuități variabile,
răscumpararea cecurilor de călătorie, brokeraj
de acțiuni sau capitaluri și alte titluri de
valoare, gestiunea fondurilor de investiții,
servicii de baze de date financiare, servicii
de consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii de conturi curente pe
care se pot emite cecuri pentru încasarea
cecurilor, analiza investițiilor, managementul
investițiilor bursiere, brokeraj de operațiuni la
termen, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, brokeraj de investiții financiare,
servicii de brokeraj privind fondurile mutuale,
brokeraj imobiliar, servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, evaluări financiare
(servicii bancare), gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii de informații financiare
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referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de brokeraj pentru intermedierea finanțării
de către alte instituții financiare, servicii
financiare de tipul titlurilor de plasament,
servicii financiare privind planurile individuale
de investiții, administratori fiduciari, servicii de
recuperare a informațiilor financiare, evaluare
și analiză financiară, servicii de conturi curente
pe care se pot emite cecuri pentru primirea
cecurilor, intermediere de investiții financiare
în companii de energie, servicii filantropice
privind donațiile financiare, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
servicii financiare privind obligațiunile, servicii de
carduri bancare, emiterea de cecuri de călătorie,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
de plasare de investiții, servicii de investiții,
servicii bancare privind acceptarea plăților în rate
la intervale fixe.

───────

(210) M 2021 08952
(151) 15/12/2021
(732) SC SPOT OPTIK SRL, STR.

ARIEŞULUI NR. 24-26, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

RR REVERSO
Fashion Eyewear

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

nr.1012007/28.04.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Fashion Eyewear".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.14; 27.05.17

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

9. Rame de ochelari de vedere, ochelari de
soare.

───────

(210) M 2021 08962
(151) 15/12/2021
(732) LUIZA DUMITRU RĂSPOPA

MINCU, STR. SINTEZEI NR. 1, SC.
A, AP. 5, JUD. BACĂU, ONEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Adrian Răspopa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, cărți
electronice, cărți electronice descărcabile,
cărți înregistrate pe disc, cărți poștale
descărcabile, casete video înregistrate, clipuri
video preînregistrate, diapozitive, discuri
înregistrate cu conținut video, discuri video
pre-înregistrate, dvd-uri preinregistrate, felicitări
electronice descărcabile pentru a fi trimise prin
poșta, filme video, fișiere digitale (podcast),
fotografii digitale descărcabile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, imagini
holografice, înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări video, înregistrări sonore
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere cu
imagini descărcabile, microfilme (expuse),
negative fotografice, podcast-uri descărcabile,
planificatoare și agende descărcabile care se pot
tipări, postere descărcabile, publicații care pot
fi descărcate, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicații săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic
de pe internet, reviste electronice, șabloane
descărcabile pentru crearea de prezentări
audiovizuale, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, tonuri de apel pentru telefon
(descărcabile), transmisii video înregistrate
sau descărcabile, videoclipuri din filme pre-
înregistrate, ziare electronice descărcabile,
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magneți de pus pe frigider, magneți decorativi,
magneți decorativi pentru frigider, magneți,
agende organizatoare electronice, buletine
informative (electronice).
16. Agende cu index, albume cu postere,
albume pentru aniversări, cărți de onoare, cărți
documentare, cărți ilustrate, cărți pentru dictare,
agende, agende datate, agende săptămânale,
agende de buzunar, agende de birou, agende de
planificare pentru birou, coperte pentru agende,
broșuri, broșuri tipărite, desene grafice, desene,
decorațiuni de perete din hârtie, gravuri, imagini
sub formă de desene, imagini sub formă de
picturi, imagini sub formă de fotografii imprimate,
portrete sub formă de picturi, portrete sub
formă de fotografii imprimate, portrete sub formă
de desene, portrete, tipărituri (gravuri), schițe,
decorațiuni din decupaje de hârtie, ambalaj
de cadouri, hârtie de împachetat decorativă,
pungi cu mânere, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de hârtie, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie pentru
cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat, albume,
albume cu autografe, albume cu decupaje,
albume de autocolante, albume pentru materiale
autocolante, cărți promoționale (albume de
fotografii), albume fotografice, albume pentru
autografe, albume pentru colecții, albume pentru
diferite evenimente, albume foto mini, cărți
comemorative, caiete legate, cărți legate cu
spirală, cărți pentru semnături, cărți pop-up,
coperți de carte, fețe de masă din hârtie, afișe,
afișe publicitare, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton, buletine informative, buletine (materiale
tipărite), buletine de știri (materiale tipărite), cărți
de vizită, cărți poștale și cărți poștale ilustrate,
cărți.
18. Umbrele, umbrele de ploaie, umbrele de
plajă, umbrele de soare, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat
la brâu, genți, genți de pânză, genți
multifuncționale pentru atleți, genți pentru
drumeții, genți sport de uz general, genți
sportive, genți tip sac, genți pentru sport,
genți pentru îmbrăcăminte sport, ghiozdane,
ghiozdane școlare, mini-rucsacuri, portchei,
pungi personalizate suveniruri, rucsacuri, genți
pentru sport.
25. Articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), articole termice pentru
acoperirea capului, bandane, banderole pentru
cap, baticuri de pus pe cap, bentițe
antitranspirante, căciuli pentru ciclism, căciuli
și șepci pentru ski, căciuli tip cagulă, cagule
pentru schiori, căciuli tricotate, cozorocuri, eșarfă
tubulară, eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru

cap, fesuri, pălării, pălării de soare, pălării de
plajă, șepci (articole de îmbrăcăminte), sepci cu
cozoroc, șepci de baseball, șepci și căciuli pentru
sport, șepci sportive, articole de îmbrăcăminte
pentru ciclism, articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole vestimentare pentru
bărbați, baticuri de purtat la gât, benzi pentru
încheietura mâinii, bluze, bluze de trening,
bluze de antrenament, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze și șorturi
pentru sport, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, cămăși, cămăși
cu guler fără nasturi, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși
cu nasturi, cămăși matlasate de uz sportiv,
cămăși sport care absorb umezeala, cămăși
stil sport, colanți pentru atletism, combinezoane
de protecție, combinezoane de schi,
combinezoane, combinezoare (îmbrăcăminte),
costume de baie pentru bărbați, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, costume
sportive pentru jogging, echipament sportiv,
eșarfe, eșarfe pentru bărbați, eșarfe pentru gât,
eșarfe pentru gât (fulare), fular tip manșon,
fulare tubulare, fulare (eșarfe pentru gât), geci,
geci "bomber", geci cu mâneci, geci de puf,
geci fără mâneci, hanorace, hanorace cu glugă,
hanorace sport, helănci, îmbrăcăminte pentru
automobiliști, îmbrăcăminte pentru cicliști,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte pentru
surf, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, jachete,
jachete de antrenament, jachete cu două fețe,
jachete de trening, jachete din polar, jachete
din tricot, jachete impermeabile, jachete lungi,
jachete pentru bărbați, jachete pentru schi,
jachete sport, maiouri de alergare, maiouri
pentru atletism, maiouri pentru ciclism, maiouri
pentru sport, maiouri sportive, mănuși, mănuși
de schi, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
pantaloni, pantaloni cargo, pantaloni de
antrenament, pantaloni de jogging, pantaloni de
schi, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurți, pantaloni pentru ciclism,
pantaloni scurți pentru sport, pantaloni scurți
pentru surfing, pantaloni scurți pentru tenis,
pantaloni sport, pantaloni sportivi, pulovere,
salopete, salopete de schi, short bărbătesc
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de baie, șorturi pentru sport, pantaloni de
trening, treninguri de nailon și bumbac, treninguri
(pentru sport), tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri din pichet, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
veste, veste cu umplutură de puf, veste de
antrenament, veste din fleece, veste rezistente
la vânt, articole de încălțăminte pentru plajă,
sneakers, teniși, încălțăminte de sport, tricouri
imprimate.

promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, editare și actualizare de
texte publicitare, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de reclame, lipirea de
afișe publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, producție de
clipuri publicitare, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin
intermediul anunțurilor publicitare pe pagini de
internet, promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicitate,
publicitate online, publicare de texte publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate în reviste, publicitate
în cinematografe, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate de tip
pay-per-click (PPC), publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pe taxi, publicitate
prin bannere, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate televizată, servicii de cumpărare
de media, servicii de editare de publicitate,
servicii de publicitate, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de

35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, căutare de sponsorizare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a
fi utilizate ca pagini web, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, creare de texte publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, coordonarea
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vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale.
36. Sponsorizare financiară pentru activități
sportive, colectarea de fonduri și sponsorizare,
sponsorizare financiară de activități sportive
electronice, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea strângerilor de fonduri, organizare
de finanțări pentru proiecte umanitare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
organizare de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, servicii caritabile, și anume servicii
financiare, prestare de servicii filantropice de
strângere de fonduri pentru protecția mediului
prin scăderea emisiilor de bioxid de carbon,
servicii de colectare de fonduri de binefacere
pentru copiii defavorizați, servicii de strângere
de fonduri în scopuri caritabile prin organizarea
și realizarea de gale, servicii de fonduri de
binefacere, sponsorizare, strângere de fonduri în
scopuri comemorative.
41. Furnizare de publicații electronice, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cărți audio, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de cataloage,
publicare de cărți și reviste, publicare de jurnale,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de materiale pe suporturi de date
magnetice sau optice, publicare de reviste,
publicare de reviste electronice, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare

de periodice și cărți în format electronic,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste pe internet,
publicare de reviste și cărți, publicare de
texte, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de texte și imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte sub formă de CD-
rom-uri, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de ziare, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, publicare on-line
de cărți și reviste electronice, publicare online
de ziare electronice, publicarea de calendare,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, redactarea de scenarii,
redactare de scenarii, nu în scopuri publicitare,
scriere de scenarii, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de redactare
de scenarii, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
cluburi de fani, furnizare de activități recreative,
fotoreportaje, educație și instruire, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, desfășurare de seminarii de instruire,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de cicluri de conferințe, organizare
de ceremonii de premiere pentru recunoașterea
actelor de curaj, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de ateliere de lucru
și seminarii pe teme de autocunoaștere,
divertisment sub formă de competiții de sporturi
electronice, organizare de competiții referitoare
la vehicule cu motor, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții sub formă de curse, organizare
de competiții educative, organizare de competiții
de atletism, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții recreative,
organizare de concursuri de atletism, organizare
de concursuri în materie de educație, organizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

89

de concursuri în scopuri educative, organizare
de conferințe, organizare de expoziții cu
scop instructiv, organizare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, organizare
de întâlniri în scopuri recreative, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
jocuri și competiții, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminare de
instruire, organizare de seminarii, organizare de
seminarii educative, organizare de seminarii și
congrese, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de turnee sportive, organizare de
turnee de tenis, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare și
coordonare de competiții de sporturi electronice,
organizarea de competiții, organizarea de
competiții de sporturi electronice (e-sports),
organizarea de concursuri educative, prezidare
de sporturi electronice, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de evenimente de curse cu
automobile de serie, organizare de competiții
și turnee legate de curse de automobile,
furnizare de informații referitoare la cursele auto,
divertisment de tipul curselor automobilistice,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse automobilistice, furnizare de informații
referitoare la sporturile cu motor, organizare de
raliuri automobilistice, organizare de raliuri de
motociclete, editare de fotografii, editare de filme
(fotografice), editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare video, fotografie,
fotografii de tip portret, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, montaj de
filme cinematografice, înregistrări originale,
producție de clipuri grafice cinematografice,
productie de podcasturi, producție de prezentări
audiovizuale, producție de materiale video,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, activități sportive și
de recreere, cursuri de pregătire sportivă,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
divertisment de tipul turneelor de tenis, educație
sportivă, furnizare de informații referitoare la
curse, organizare de competiții și turnee cu
privire la șofat, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare de
activități sportive și competiții, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de curse de mașini, organizare de curse de
biciclete, organizare de curse sportive în jurul

lumii, organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, organizare de evenimente de
curse de vehicule, organizare de evenimente
de ciclism, organizare de evenimente sportive
în cadrul comunităților, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de curse de biciclete,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis, organizare și coordonare de competiții
de atletism, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de curse cu motociclete,
organizarea de curse de alergări, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
maratonuri, organizarea de triatlonuri, pregătire
cu privire la activități sportive, producție de
evenimente sportive, antrenări pentru competiții
automobilistice, coordonare de cursuri, cursuri
avansate de conducere auto pentru conducătorii
de automobile, cursuri de conducere auto
privind siguranța rutieră, cursuri de conducere
auto, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de dezvoltare personală, instruire privind
conducerea vehiculelor, furnizare de instruire în
conducerea unui vehicul cu motor, servicii de
instruire referitoare la conducerea vehiculelor
cu patru roți, formare pentru șoferi de curse
(instruire), instruire pentru șoferi de curse,
servicii de informare cu privire la curse, servicii
de informare despre curse, furnizate prin telefon,
servicii de divertisment oferite pe piste de curse,
servicii de divertisment furnizate la circuite de
curse de mașini.

───────
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(210) M 2021 08966
(151) 07/01/2022
(732) ILEANA-MIRABELA COTIGĂ, INT.

SECTORULUI, NR.18 BL.1 SC.1
AP.18, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AVENA MEDICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.05

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, preparate
și articole dentare, suplimente alimentare
si preparate dietetice, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, preparate
și articole sanitare, preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
adezivi chirurgicali, adezivi medicali pentru
legarea rănilor, adezivi medicali pentru legarea
țesutului intern, adezivi pentru fixarea protezelor,
aditivi pentru furaje de uz medical, agenți
cardiovasculari de uz medical, agenți de activare
a funcțiilor celulare de uz medical, agenți de
administrare de medicamente care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de administrare de medicamente sub formă
de capslule comestibile pentru ambalarea de
pulberi farmaceutice, agenți de administrare
de medicamente sub formă de filme solubile
care facilitează administrarea de produse
farmaceutice, agenți de administrare de
medicamente sub formă de învelișuri pentru
comprimate care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de detoxificare
pe bază de arsenic de uz medical, agenți
de detoxificare pe bază de benzol de uz
medical, agenți de detoxificare pe bază de
clor de uz medical, amalgam dentar, aliaje
metalice pentru reconstrucții dentare, abrazivi
de uz dentar, adezivi de uz dentar, adezivi
de uz dentar și stomatologic, adezivi pentru

proteze dentare, agenți corozivi pentru tratarea
suprafeței dinților, agenți de sigilare de uz dentar,
alginat ortodontic pentru amprentă dentară,
aliaje ceramice pentru coroane dentare, aliaje
de metale de uz stomatologic, aliaje dentare,
aliaje de metale prețioase de uz stomatologic,
aliaje de metale prețioase ca implanturi dentare,
agenți lubrifianți de uz medical, agenți pentru
tratarea stării de greață determinată de radiații,
alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni, alifii din
plante contra mâncărimilor, destinate animalelor
de companie, alifii din plante pentru iritațiile pielii,
destinate animalelor de companie, amestecuri
de gaze de uz medical, antibiotice pentru pești,
anticoncepționale (produse chimice), săruri
pentru băi de ape minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, ape termale, apă de mare pentru
băi medicinale, apă oxigenată de uz medical,
otrăvuri bacteriene.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.

───────

(591) Culori revendicate: mov (Hex #800080)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08967
(151) 15/12/2021
(732) ANNABELLA SRL, STR.

PRINCIPALA I, NR. 23, SAT
SURAIA, JUDETUL VRANCEA,
COMUNA SURAIA, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Annabella Zilnic
PRODUS ÎN ROMÂNIA

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

nr.1010287/08.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "PRODUS ÎN ROMÂNIA".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.01; 29.01.13;
24.17.02; 26.11.05; 26.01.03

clase:
3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei,
săpun, săpun lichid, produse pentru baie şi
duş, produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, produse pentru curăţarea şi
înfrumuseţarea părului, şampoane, şampoane
uscate, balsam, măşti pentru păr, produse
pentru epilare, benzi de epilare, produse

pentru bărbierit şi pentru după bărbierit, creme,
loţiuni şi alifii de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii, creme, loţiuni si alifii pentru protecţie
solară, săpunuri, geluri pentru duş, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, şerveţele umede
pentru uz igienic, şerveţele umede pentru
mâini, şerveţele umede pentru uz cosmetic,
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşilor,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, detergenţi pentru rufe, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe parfumuri pentru textile, preparate pentru
netezire (apretare), sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, detergenţi pentru geamuri,
detergenţi pentru pardoseli, detergenţi pentru
vas, produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire pentru
aparatele electrocasnice, şerveţele impregnate
cu produse de curăţire şi dezinfectante pentru
obiecte şi mobilier, lavete impregnate cu
produse de curăţire si dezinfectante pentru
obiecte si mobilier, detergenţi pentru covoare,
detergenţi antimucegai, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală,
preparate pentru lustruit, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), beţişoare parfumate,
esenţe eterice, substanţe dezinfectante pentru
pardoseli şi mobilier, produse dezinfectante
pentru suprafeţe şi obiecte, deodorante
si dezinfectante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru vasele de toaletă, odorizante
pentru toalete, preparate pentru albirea
articolelor de piele, conservanţi pentru articole
din piele (lustruire), ceară antiderapantă
pentru pardoseli, produse antiderapante pentru
pardoseli, uleiuri pentru curăţare, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, produse de
lustruire, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, săculeţi
pentru parfumarea articolelor textile, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, soluţii de degresare
de uz casnic, creme pentru pantofi, ceară
pentru pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru curăţarea tapetului, apă
demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, detergenţi si produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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autovehicule, potpuriuri parfumate, odorizante
de cameră, odorizante pentru autovehicule,
parfumuri de camera, produse cosmetice
pentru animale, şampoane pentru animale
de companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale.
4. Aprinzătoare de foc, aprinzătoare de foc
solide, produse pentru aprins focul și anume
pastile de aprins focul, pastile sub formă de
cub pentru aprindere, așchii de lemn pentru
aprindere, suluri de hârtie pentru aprindere,
combustibil pentru aprins focul la grătar,
aprinzătoare pentru focul de grătar.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,
materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni, bureti, ustensile si articole de uz
menajer pentru curăţat, bureţi de spălat de uz
casnic, bureţi de sârmă pentru spălat, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
articole de grădinărit, ustensile cosmetice şi
de toaletă, produse pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte şi anume:
suporturi de uscat haine, umeraşe pentru

uscarea hainelor, role de scaun (adezive),
văcsuitoare (dispozitive de lustruire) pentru
încălţăminte (neelectrice), limbi de pantofi,
calapoade pentru pantofi (întinzătoare), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, articole de sticlărie,
porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe de mare, moluște,
nu vii, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
praf de ouă, gălbenuș de oua, alginaţi pentru uz
culinar, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare, carne şi
produse din carne, peşte, nu viu, fructe de mare,
nu vii, păsări, nu vii, carne de vânat, carne
conservată, carne la conservă, carne procesată,
carne congelata, carne preparată, cărnuri sărate,
pateuri din carne, pateu de ficat, bacon, cârnați,
mezeluri, untură, ficat, piftie din carne, aspic,
burtă, gelatină, măduvă de animale alimentară,
conserve dn pește, paste din pește, înlocuitori
de carne pe bază de legume, fructe şi legume
fierte, concentrat pe bază de legume pentru gătit,
murături, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, salate cu
pește, deserturi pe bază de iaurturi, deserturi
pe bază pe fructe, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de fructe, gustări
(chips-uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-
uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri) pe
bază de creveţi, batoane de fructe (alimentare),
legume şi fructe instant, măsline preparate,
pastă de măsline, alge comestibile preparate,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
porumb dulce, procesat, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate pentru consum
uman, semințe preparate pentru consum uman,
amestecuri de fructe confiate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de nuci, fructe şi
seminţe, nuci glasate, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
marmelade, magiun, compoturi, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, paste de tomate, bulion,
legume gătite, lapte condensat, lapte praf, frișcă
pentru cafea sub forma de pulbere, brânză,
brânză quark, brânză cottage, brânzeturi,
brânzeturi fermentate, creme de brânză, unt,
iaurt, sana, chefir, lapte bătut, caşcaval, urdă,
caş, smântână, zer şi alte produse lactate,
produse din lapte, fermenți din lapte de uz
culinar, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți) de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de orez, lapte de ovăz, lapte de migdale,
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lapte de arahide, suc de lămâie de uz culinar,
produse din soia, boabe de soia, conservate,
alimentare, linte, fasole, năut, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
falafel, agar-agar pentru scop culinar, băuturi pe
bază de acid lactic, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de
brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă,
uleiuri alimentare, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) ouă, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, chiftele
din pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate
pe bază de cartofi, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, surimi (pastă de pește), carne
de vită preparată, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, rulouri de varză umplute cu carne,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate carne
de pui, supe miso gata preparate, supă gata
preparată, tocană cu curry semipreparată, cine
preambalate constând în principal din vânat,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de raţă, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, tofu, pateuri/

turtiţe din tofu, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
produse din peşte, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, scoici, nu vii, raci,
nu vii, crustacee, nu vii, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar
30. Cafea, ceai, cacao,și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, alimente semipreparate și
snack-uri, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, alimente pe bază de ovăz pentru
consum uman, alimente preparate din cereale,
paste făinoase, spaghete, tăiței, macaroane,
noodles, colțunași pe bază de făină, crutoane,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din porumb, alune trase în ciocolată, fructe
trase in ciocolată, amestec de făină pentru
alimente, amestecuri alimentare constând în
fulgi de cereale și fructe uscate, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de uz
alimentar, anason în formă de stea, anason
(semințe), arpacaș pentru alimentație umană,
arpagic uscat, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane cu musli, batoane de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de cereale și batoane energizante,
batoane de ovăz, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de grâu, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), boabe
de fasole glasate cu zahăr (ama-natto), boabe
de grâu integral conservate, boabe de grâu
integral gătite dinainte, boabe de grâu integral
gătite, boabe de grâu integral uscate, boabe
de porumb prăjite, boabe de secară integrală
măcinate, bucăți uscate de gluten de grâu
(fu,  negătit),  bulgur,  făină   de  cartofi, de
uz alimentar, cereale, cereale gata preparate,
cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin un amestec de fructe
și fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
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fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun cu aromă de miere,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, cereale
pentru micul dejun, cereale preparate pentru
consum uman, cereale procesate, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri
taco, chipsuri tortilla, chutneys (condimente),
curcumă de uz alimentar, curcumă pentru
utilizare drept condiment, curry (condiment),
curry (condimente), cuș-cuș (griș), cușcuș,
deserturi cu musli, dextroză, extras de malț
pentru alimentație, extracte de drojdie pentru
consum uman, făină, făină comestibilă, făină de
aluat, făină de aluat de china, făină de cartofi,
făină de amidon din grâu, făină de cereale,
făină de cereale prăjită, făină de copt, făină de
fasole mung, făină de grâu, făină de grâu de
uz alimentar, făină de grâu necernută, făină de
hrișcă (pentru alimente), făină de linte, făină de
mei, făină de migdale, făină de năut, făină de
nuci, făină de orez, făină de orez glutinos, făină
de orz (pentru alimente), făină de ovăz, făină
de ovăz instant, făină de ovăz pentru consum
uman, făină de porumb de uz alimentar, făină
de secară, făină de semințe de lacrima-lui-iov,
făină de soia pentru mâncare, făină de tapioca,
făină de nucă de cocos, făină de alune prăjite,
făină din amidon de orez, făină din semințe
de coix pentru alimente, făină din semințe de
leguminoase, de uz alimentar, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină gata pentru
copt, făină îmbogățită, făină de fasole , fructoză,
fructoză de uz alimentar, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
orez natural, fulgi de ovăz, fulgi de orz, fulgi
de porumb, fulgi de secară, germeni de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, germeni
de grâu (alții decât cei cu rol de supliment
dietetic), ghimbir (condimente pudră), ghimbir
conservat ca mirodenie, ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, gluten din grâu uscat, gluten
preparat ca produs alimentar, grâu măcinat,
grâu mălțuit, grâu mărunțit, grâu prelucrat, griș,
griș de porumb, griș procesat, gumă de guar
pentru scopuri culinare, hamei prelucrat, hrișcă,
procesată, hrișcă prăjită, îndulcitori naturali,
maia, mălai, malț pentru alimentație, maltoză,
müsli, miso, pastă din fasole de soia, musli

constând predominant din cereale, făină de
muștar, nuci macadamia trase în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
oligozaharide de uz culinar, nucșoară, orez,
orez artificial (negătit), orez condimentat, orez
decorticat, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), orez expandat,
orez fermentat cu malț (koji), orez glutinos,
orez instant, orez integral, orez măcinat pentru
consum uman, orez prăjit, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
orez preparat, orez preparat învelit în alge
marine, orez sălbatic (preparat), orez, tapiocă,
orez vermicelli, orz decojit (decorticat), orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, făină de
orz, orz măcinat, orz perlat (pregătit), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
orz preparat pentru consum uman, alimente
pe bază  de  ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz
concasat, ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de
ovăz, ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman,
ovăz prelucrat, ovăz procesat pentru alimente
de consum uman, ovăz și grâu presat, pesmet,
pesmet din pâine, porridge, porumb caramelizat,
porumb fript, porumb măcinat, porumb prăjit,
porumb prelucrat, porumb procesat pentru
consum uman, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, preparat din cereale (făină
alimentară), preparate alimentare pe bază de
cereale, preparat din nucă de cocos pentru
consum uman, preparate alimentare pe bază de
malț, preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin tărâțe,
preparate din muștar pentru alimente, preparate
din tărâțe pentru consum uman, preparate
pe bază de cereale, cacao pudră, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse alimentare fabricate din orez,
produse din cereale sub formă de batoane,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
amidon de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
porumb, produse pentru gustări preparate din
pesmet, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse snacks preparate pe
bază de porumb, propolis de uz alimentar, pudră
de cereale, pudră de ciocolată, pudră de curry
(condimente), pudră de glucoză pentru alimente,
pudră de muștar pentru alimente, pudră de
perilla pentru alimente, quinoa prelucrată,
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semințe de anason destinate utilizării ca
mirodenie, seitan (gluten de grâu uscat), semințe
de cânepă prelucrate (condimente), semințe
de cereale procesate, semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
chimion uscate, semințe de dovleac prelucrate
(condimente), semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de pin trase în zahăr, semințe
de susan (condimente), semințe de susan prăjite
și măcinate destinate utilizării ca mirodenie,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
semințe uscate de coriandru pentru utilizare
drept condiment, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacks-uri crocante, snacksuri din
grâu extrudat, șofran (mirodenii), șofran utilizat
ca mirodenie, făină de soia, sorg prelucrat,
tapioca (făină de -) de uz alimentar, terci de
dovleac (hobak-juk), terci alimentar pe bază
de lapte, tărâțe de cereale, tărâțe de ovăz,
terci de fasole mung, terci de orez, terci de
ovăz, terci din făină de orez, terci instant,
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman,
turmeric, bicarbonat de sodiu alimentar, golden
syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri de făină pentru
produse de cofetărie, prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, pâine, covrigei, covrigi, sticks-
uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse
de patiserie, produse de cofetărie, deserturi,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă, amestecuri
pentru prepararea prăjiturilor, praf pentru
prepararea prăjiturilor, brioşe, foietaje, plăcintă,
colivă, ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri),
dulciuri (bomboane), dulciuri, marţipan, drajeuri
conținând alune, drajeuri conţinând stafide,
drajeuri conţinând migdale, drajeuri conţinând
arahide, fructe trase în ciocolată (bomboane),
batoane dulci, pastă de susan, turte de orez,
caramele (bomboane), floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, jeleuri din fructe (dulciuri),
praline, popcorn, migdale cu zahăr, gustări din
porumb, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
batoane din seminţe (produse de cofetărie), turtă
dulce, tarte, napolitane, biscuiţi, cozonac, creme
tartinabile (pe bază de ciocolată), îngheţată și
produse din îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, agenţi de legare pentru îngheţată,

halva, nuga, rulade, miniprăjituri, macarons,
budinci, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
cremă de zahăr ars, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), cornuleţe, rahat, zahăr, înlocuitori de
zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), vafe
belgiene, fursecuri, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi instant,
topinguri pentru prăjituri, siropuri pentru cafea,
glazuri dulci, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcintă, melasă, agenţi de
dospire, sare, condimente, capere, hârtie de
orez comestibilă, apă de flori de portocal
pentru scopuri culinare, produse apicole, de
uz alimentar, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente, șerbeturi (produse
de cofetărie), ierburi conservate, produse
de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri,
sosuri pentru carne, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de
roşii (sos), mirodenii, ierburi uscate pentru
asezonare, arome alimentare (altele decât
uleiurile esenţiale), gheaţă (apa îngheţată), apă
de mare pentru gătit, feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, lăptişor de matcă,
hot-dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, pacheţele de primăvară, prânzuri la cutie
constând din orez cu carne, pește sau legume
adăugate, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, tacos, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ. alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
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animal, plante de aloe vera proaspete, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru
consum animal, animale pentru împerechere,
hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, produse
masticabile comestibile pentru animale, rădăcini
de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de crăciun,
raci vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, conuri de hamei,
hamei, insecte comestibile, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, lăptucă,
proaspătă, var pentru furajele animalelor,
seminţe de in pentru consum animal, făină
din seminţe de in pentru consum animal,
seminţe de in comestibile, neprocesate, aşternut
pentru animale, aşternut de turbă, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii
şi distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, flori comestibile, proaspete, ghimbir,
proaspăt, boabe de soya, proaspete, ovăz, turtă
de oleaginoase / turtă pentru vite, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, legume proaspete,
stridii, vii, făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante
proaspete, plante, uscate, pentru decorare polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,

făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, nutreţ de
grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, ştiuleţi
de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, turbă, naturală/gazon cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de orez, nefiind înlocuitori de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de zer, preparate pentru
fabricarea băuturilor), bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), must de bere,
cocktailuri pe bază de bere, cocteiluri fără
alcool, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale, extracte din fructe fără alcool, băuturi
din fructe, fără alcool), extracte din hamei pentru
fabricarea berii, kvass (băutură nealcoolică),
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siropuri pentru limonadă, limonade, must de
malț, bere din malț, musturi, nectaruri de fructe,
nealcoolice, pastile pentru băuturi gazoase,
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz și
portocale, apă minerală (care nu este pentru uz
medicinal), apă plată, apă minerală aromatizată,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, apă
potabilă distilată, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), ape cu aromă de fructe,
ape minerale și gazoase, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi cola, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
carbohidrați, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu guarana, băuturi cu proteine,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi nealcoolice
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de mere, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pentru sportivi,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate

utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru
prepararea de băuturi, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, siropuri de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor, smoothies
cu legume, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
suc de portocale, suc de răchițele, suc de rodii,
suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.
34. Chibrituri, brichete pentru fumători.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line în legătură cu produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu geluri de duș, săpunuri,
șampon de par, deodorante si antiperspirante,
loțiuni si creme de corp, creme de față,
tampoane si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje, produse
demachiere si curățare, șervetele si dischete
demachiante, tratamente si seruri pentru ten,
uleiuri cosmetice, spuma si gel de ras,
after shave, aparate de ras clasice, accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie, tratamente îngrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătura cu plasturi, bureți de baie, tratamente
si mască de par, accesorii tuns si vopsit,
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prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,

vopsea de par si oxidant, fixativ si spuma
de par, perii de par si piepteni, balsam de
par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri   si on-line in legătură cu
produse autobronzante, produse cu protecție
solară, produse după plaja, pastă de dinți,
produse pentru îngrijirea dinților, ață dentară,
periuțe electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu produse
de curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
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minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri si on-line in legătură
cu produse agricole, horticole și silvicole,
animale vii, alimente și accesorii pentru
animale domestice, hrană și accesorii pentru
animale de companie, accesorii pentru fumători,
produse din tutun, stimulente legale, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat
si anume pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din hârtie și carton, sacoșe din
material textil, pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din material plastic, umbrele,
brelocuri, brichete, suporturi pentru pahare din
hârtie și material plastic, căni și pahare din
hârtie, sticlă și material plastic, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, toate acestea ca
element publicitar-decorativ, publicitate, servicii
de promovare, organizarea de târguri și
expoziții în scop comercial și/sau publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, distribuire
de materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea

programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
servicii de administrare a afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță în domeniul
administrării, inclusiv în domeniul soluțiilor
privind francizele.

───────

(210) M 2021 08981
(151) 06/01/2022
(732) FUNDATIA WORLD VISION

ROMANIA, STR ROTASULUI,
NR 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIITOR PENTRU COPII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii şi materiale tipărite, incluzând
broşuri, buletine informative, rapoarte periodice,
foi volante, pamflete, buletine de ştiri şi
alte materiale tipărite, ştampile cu adresă,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), machete arhitecturale,
atlase, schiţe / planuri, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
regale cu litere (tipărire), tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), litografii, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, buletine
informative, ziare, agende, broşuri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
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din hârtie sau carton, cărţi poştale, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, tipărituri
(gravuri), articole pentru şcoală (papetărie), cărţi
de scris sau de colorat.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, servicii în legătură cu afacerile
monetare garantate de administratorii fiduciari,
strângerea de fonduri caritabile, servicii în
legătură cu strângere de fonduri, stocuri
şi/sau alte bunuri sau materiale pentru
scopuri caritabile sau umanitare, sponsorizare
financiară, organizarea colectelor monetare,
funcţii de administrator fiduciar / custode.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, servicii oferite de academii
(educaţie), spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea
şi susţinerea de concrete, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea
şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), educaţie religioasă, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), publicarea cărţilor,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
servicii de tabere sportive, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională

sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 08997
(151) 16/12/2021
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

BRÂNDUSELOR NR 7, BLOC G3,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)

BREWZEUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

11.  Distribuitoare electrice de băuturi,
aparate pentru răcirea băuturilor, instalaţii şi
echipamente de răcire, congelatoare, prăjitoare
de malţ, pasteurizatoare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere.
21.  Pahare din plastic sau hârtie, căni cu pereţi
dubli, tăvi (platouri de servit), vesela, tacamuri si
ustensile de bucatarie.
32. Bere, băuturi non-alcoolice
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru răcirea băuturilor,
instalaţii şi echipamente de răcire, congelatoare,
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, vitrine frigorifice, frigidere, veseală,
tacâmuri si ustensile de bucătărie, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, tăvi
(platouri de servit), bere, băuturi non-alcoolice,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

101

ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
eleviziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43. Servicii de furnizare alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de bufet, servicii de bar,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 09015
(151) 17/12/2021
(732) MEDSTARTER SRL,

STR.DONATH, BL XIII, SC. C, AP.
44, JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400296, CLUJ, ROMANIA

(540)

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

cu nr. OSIM 1012484 din data 02.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: “Academia de Prim Ajutor“.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.03; 24.13.17; 29.01.01

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

41. Organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, cursuri de formare, formare profesională
cu privire la primul ajutor (instruiri), servicii
de formare cu privire la acordarea primului
ajutor (instruiri), servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#8E0626,
HEX#C2092C))
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(210) M 2021 09029
(151) 17/12/2021
(732) EDITURA LAURENT S.R.L., STR.

ODEI NR. 1A, CORP 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LAURENT PUBLISHING
& SERVICES

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

cu nr. OSIM 1013218 din data 09.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: “PUBLISHING & SERVICES“.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 26.01.01;
26.01.04

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

16. Hârtie şi carton, tiparjturi, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice şi educative, articole de papetarie
şi accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, atlase, monografii, enciclopedii, romane,
romane grafice, romane de dragoste, cărţi, cărţi
religioase, cărţi comemorative, cărţi educative,
registre (cărţi), cărţi ilustrate, cărţi manuscrise,
cărţi documentare, cărţi școlare, ambalaje pentru
cărţi, supracoperte pentru cărţi, cărţi pentru
semnaturi, cărţi de desen, cărţi poștale şi cărţi

poștale ilustrate, cărţi de muzica, cărţi cu nume,
cărţi non-fictiune, cărţi de ficțiune, cărţi muzicale
tipărite, cărţi pentru dictare, cărţi cu informații,
cărţi de rugăciuni, cărţi de oaspeți, cărţi de
adrese, cărţi de onoare, cărţi de pictura, cărţi
pop-up, cărţi de povesti, cărţi de colorat, cărţi
de vizita, cărţi pentru copii, cărţi de bucate,
cărţi legate cu spirala, cărţi cu arta grafica,
elemente de legat cărţi, suporturi-presa pentru
cărţi, hârtie pentru ambalarea cărților, materiale
pentru învelit cărțile, banda pentru legarea
cărților, povesti sub forma de imagini, cărţi
cu modele de tapet, cărţi cu abtibilduri pentru
actîvitati, folii de împachetat pentru cărţi, cărţi
de joc cu întrebări, colecții de cărţi non-fictiune,
colecții de cărţi de ficțiune, cărţi promotionale
(albume de fotografii), cărţi de colorat pentru
adulti, cărţi de răzuit pentru desenat, coperte
din piele pentru cărţi, hârtie pentru cărţi de
adrese, cărţi de povesti pentru copii, coperte de
protecție pentru cărţi, cărţi tipărite in domeniul
educației muzicale, aparate de legat cărţi pentru
birou, coperte (coperti) din hârtie pentru cărţi,
cărţi in domeniul cursurilor de golf, cărţi de
desenat sau de scris, hârtie pentru cărţi de vizita
(semifinisat), intarituri din carton pentru legarea
cărților, ghiduri de strategie pentru jocuri de
cărţi, cărţi cu indicii pentru jocuri pe calculator,
suporturi de birou pentru cărţi de vizita, cărţi
de pus pe măsuțele de cafea, cărţi pentru copii
care includ o componenta audio, cărţi poștale
pentru a scrie scurte mesaje sociale, cărţi care
conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, aparate şi mașini pentru legat cărţi
(articole de birou), cărţi, reviste, ziare tipărite
şi alte publicatii media pe hârtie, ghiduri de
strategie sub forma de reviste de jocuri de cărţi,
programe tipărite, grafice tipărite, chestionare
tipărite, cursuri tipărite, lecții tipărite, reclame
tipărite, planuri tipărite, diagrame tipărite,
tabele tipărite, pliante tipărite, manuale tipărite,
broșuri tipărite, invitații tipărite, partituri tipărite,
meniuri tipărite, rapoarte tipărite, modele tipărite,
horoscoape tipărite, ghiduri tipărite, calendare
tipărite, periodice tipărite, bilete tipărite, tipărituri
(gravuri), etichete adezive tipărite, embleme
tipărite (decalcomania), jurnale (articole tipărite),
planificatoare (articole tipărite), arte vizuale
tipărite, pliante informative tipărite, formulare
tipărite parțial, cartonase informative tipărite,
buletine (materiale tipărite), materiale educative
tipărite, anuare (publicatii tipărite), publicatii
periodice tipărite, cupoane valorice tipărite,
reproduceri artistice tipărite, etichete tipărite
pentru bagaje, materiale tipărite pentru instruire,
etichete tipărite din hârtie, diplome de premiere
tipărite, cartonase tipărite pentru adrese,

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L., CALEA
VITAN NR. 106, CAMERA 2, BL.
V40, SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru
(Pantone 296C, 432C, 2210C), roşu
(Pantone 2028C, 032C), galben
(Pantone 2007c), verde (Pantone
419C)
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materiale de predare tipărite, comunicate de
presa tipărite, rapoarte de cercetare tipărite,
rapoarte tipărite privind consumatorii, foi de
răspuns tipărite, notite tipărite pentru seminare,
programe de studii tipărite, afișe tipărite din
hârtie, certificate şi diplome tipărite, hârtie de
tipar (produse finite), jurnale de bord (articole
tipărite), caricaturi de ziar (materiale tipărite),
panouri publicitare tipărite, din carton, tipărituri
sub forma de imagini, hârtie pentru tipar
(hârtie pentru sapirograf), lichide corectoare
pentru forme de tipar, film corector pentru
forme de tipar, programe de calculator sub
forma tipărită, materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, ghiduri tipărite pentru activitatea
de predare, publicatii periodice tipărite in
domeniul teatrului, publicatii periodice tipărite in
domeniul turismului, publicatii periodice tipărite
in domeniul filmelor, publicatii periodice tipărite in
domeniul dansului, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, materiale tipărite pentru instruire in
domeniul telecomunicațiilor, cartonase tipărite cu
nume pentru ocazii speciale, publicatii periodice
tipărite in domeniul artelor figurative, materiale
tipărite sub forma de eșantioane de culori,
ghiduri de buzunar cu referințe rapide (materiale
tipărite), maşini de tipărit etichete de uz menajer
sau de birou, retete tipărite comercializate ca
o componenta a ambalajelor de alimente, role
de hârtie pentru înregistrarea continua de date
(materiale tipărite), foi impregnate cu cerneala
pentru reproducerea de imagini in industria
tipăririi, benzi adezive pentru papetarie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie sau
de uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri: invitații (papetarie),
machete arhitecturale, atlase, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, şine de legare
(legatul cărților), schite/planuri, aparate şi
mașini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broșate, calendare,
hârtie carbon, carton, cataloage, hârtie de
calc (papetarie), hârtie fina, hârtie laminata,
hârtie mata, hârtie cretata, hârtie caligrafica,
hârtie semiprelucrata, afișe din hârtie, afișe
(suporturi pentru - din hârtie sau carton),
hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie şi
carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare, harți geografice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copiere, secțiuni histologice pentru

scopuri didactice, fise de cartoteca (papetarie),
cerneala, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, penițe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captuşire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broșuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, agrafe pentru
hârtie, hârtie pergament, maşini de ascutit
creioane, electrice sau neelectrice, ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, portrete, publicatii
promotionale, publicatii educative, publicatii
imprimate, publicatii de reclame, hârtie pentru
publicatii, reglete pentru tipografi, perforatoare
(rechizite de birou), role pentru mașinile de
scris, ceara de şigilare, compuşi de şigilare
pentru papetarie, sigilii (ștampile), prese de
capsare (rechizite de birou), papetarie, papetarie
imprimata, șabloane (papetarie), mape de
hârtie (papetarie), articole de papetarie, fise
(papetarie), placi de matrite, matrite, caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), mașini
de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie
de scris, reviste juridice, reviste generaliste,
reviste profeşionale, coperte (coperţi) de reviste,
cutii pentru depozitarea revistelor, cutii din
carton (pentru ambalare industrială), cutii pliabile
din carton pentru ambalare, bandă adezivă
pentru hârtie şi carton, întarituri din carton
pentru legarea cărților, carton din pastă de
lemn (papetarie), pistoale capsatoare acționate
manual pentru papetarie, reviste ca suplimente
la ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole
de papetărie), pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), articole pentru
prinderea paginilor, ziare cotidiene, programe
pentru diferite evenimente, albume pentru
diferite evenimente, imprimare (ansambluri de
- portabile), (articole de birou), hârtie pentru
imprimare digitala, hârtie pentru imprimare cu
laser, echipament pentru imprimare şi legare,
aparate pentru plastifiat documente (articole de
birotica), sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, buletine informative, postere montate,
coperti de carte, semne de carte, hârtie
pentru coperti de carte, semne de carte din
piele, semne de carte din hârtie, semne de
carte din metale prețioase, semne de carte
pentru documente (stegulete de marcare),
semne de carte, altele decât cele din metale
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prețioase, accesorii pentru scriere, elemente
de scriere sferice pentru mașini de scris,
materiale textile pentru scriere cu apa pentru
exersarea caligrafiei, galioane (tipografie),
litere tipografice, clișee tipografice, caractere
tipografice, litere (caractere tipografice), cifre
(caractere de tipografie), șabloane pentru
caractere tipografice, fonturi tipografice pentru
mașini de scris, deschizător scrisori, carioci
pentru scris, ustenşile de scris, tăblițe de scris,
caiete de scris, instrumente de scris, penițe
(de scris), creta de scris, cerneala de scris,
suporturi pentru scrisori, hârtie pentru scrisori,
table de scris albe, maşini de scris electronice,
mape pentru scris (papetarie), truse pentru scris
(penare), stilouri (articole de scris), tăblițe de
scris pentru copii, taste pentru mașina de scris,
penițe pentru instrumente de scris, ustenşile de
scris şi stampilat, panglici pentru mașini de scris,
clape de maşini de scris, penițe de aur (de scris),
bratari pentru instrumente de scris, instrumente
de scris confecționate din fibre, vase de curatat
pensulele de scris, benzi corectoare pentru
maşini de scris, discuri margareta pentru mașini
de scris, cutii de cadou pentru instrumente de
scris, gume de sters pentru ștergerea textului
scris, elemente de dactilografiere pentru maşini
de scris, pensule de scris pentru caligrafie la sol,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit.

fotocopiere, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terti
(achiziționarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare:
publicare de materiale promotionale, publicare
electronica de materiale imprimate in scopuri
publicitare, organizare şi coordonare de târguri
legate de publicare, publicare de materiale
imprimate in scopuri publicitare, in format
electronic, realizarea de benzi video, discuri
in format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promotional, publicarea de broșuri
publicitare, compilare de repertorii pentru
publicare pe internet, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor in scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comert cu amănuntul
pentru lucrările de arta furnizate de galeriile
de arta, stenografiere, transcrierea comunicărilor
(funcții de birou), dactilografiere, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, publicitate in reviste,
publicitate in reviste, broșuri şi ziare, realizarea
abonamentelor la cârti, reviste, ziare sau benzi
desenate, furnizarea de spațiu publicitar in
publicatii periodice, ziare şi reviste, servicii de
consultanta privind comenzile de articole de
papetarie: distribuirea de materiale publicitare
tipărite, introducere de materiale tipărite în
plicuri (lucrări de birou), difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri şi material tipărit),
distribuirea de materiale promotionale tipărite
prin posta, servicii de vanzare cu amănuntul in
legătură cu materiale tipărite, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu materiale tipărite,
distribuție şi difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
şi mostre în scop publicitar, promovarea vânzarii
de bunuri şi servicii pentru terii prin distribuirea
de materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promotionale, distribuire de eșantioane,
distribuire de texte publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promotionale,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare şi realizare de
evenimente publicitare, organizare şi realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale şi publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare şi
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziție, aşistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/aşistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri [RPF], închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afișe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, compilarea de informatii
in baze de date computerizate: compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fișierelor, raspandirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
așezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terti,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri cu scop commercial sau publicitar,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
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online, servicii de comenzi online computerizate:
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, organizare de
evenimente, expoziții, târguri şi spectacole in
scopuri comerciale, promotionale şi publicitare,
realizare de târguri şi expoziții virtuale
online, servicii de abonamente la publicatii
online, pentru terti, promovare online de
rețele informatizate şi pagini web, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate, incluşiv promovare de produse
şi servicii ale terților prin sponsorizare şi
contracte de licența referitoare la evenimente
sportive internaționale, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de cautare,
furnizarea unui catalog online cu informatii
comerciale pe internet, furnizare de informatii
comerciale din baze de date online, servicii
de vanzare cu amănuntul în legătură cu
publicatii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terti, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi
cu vânzarea cu amănuntul de cârti membrilor
sai, publicatii electronice descarcabile, servicii
de vanzare cu amănuntul şi cu ridicata in
legătură cu cârti electronice, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu obiecte de
papetarie, servicii de vanzare cu ridicata in
legătură cu obiecte de papetarie, cercetare de
piața pentru compilarea de informatii despre
cititorii publicațiilor, servicii de birou de presa,
consultanta privind publicitatea in presa, servicii
de publicitate in presa, publicitate în presa
de interes general şi in presa de specialitate,
închiriere de maşini de scris, servicii de vanzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor
din clasa 16, înregistrare şi transcriere de
comunicări scrise, înregistrarea de comunicate
scrise şi de date, compilare şi sistematizare
a comunicațiilor şi datelor scrise, închirieri de
mașini de scris şi mașini de copiat.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii,
aprovizionarea distribuitoarelor automate,
cărăușie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, împachetarea cadourilor, operațiuni
de incarcare/descarcare, depozitarea de

bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, împachetarea bunurilor, transport
de cârti, transport de scrisori, servicii de
mesagerie pentru scrisori, furnizare de informatii
despre livrarea de documente, scrisori si
pachete, distribuirea revistelor, livrare, expediere
si distribuție de ziare si reviste, distribuirea
de ziare, depozitare de colete, livrarea de
colete, organizarea ridicării de colete, livrare
de colete prin curierat, servicii de colectare de
colete, servicii de primire a coletelor, livrare
pe cale rutiera de colete, livrare de colete pe
cale terestra, livrare de colete pe cale rutiera,
transport de colete pe cale maritima, livrare de
colete pe cale aeriana, ridicare şi livrare de colete
şi produse, servicii de localizare şi urmărire de
scrisori şi colete, ambalarea, ambalare cadouri,
ambalarea produselor, ambalarea mărfurilor,
servicii de ambalare, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de împachetare şi ambalare,
împachetare şi ambalare de bunuri, ambalare
de produse in containere: ambalare de produse
în tranzit, ambalare de articole pentru transport:
ambalare de articole pe baza de comanda
şi specificatii ale altor persoane, servicii de
etichetare, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vanzarea cu amănuntul, colectarea de
hârtie şi carton pentru reciclare: distribuirea
revistelor, livrare, expediere şi distribuție de ziare
şi reviste.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deșeurilor, servicii de imprimare, legătorie,
asamblarea personalizata a materialelor pentru
terti, servicii de vopsire, gravare, înramarea
lucrărilor de arta, trasarea cu laserul,
tipărirea oftset, finisarea hârtiei, tratarea
hârtiei, imprimarea de modele, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografica, fotogravura, materiale
de rabotare, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice: taierea materialelor cu
fierăstrăul, imprimarea serigrafica, placarea cu
argint, lipire, sortarea deșeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), decaparea finisajelor,
taierea şi prelucrarea cherestelei, imprimare
3D personalizata pentru altii, furnizarea de
informatii cu privire la tratarea materialelor,
refoloşirea creativa (reciclarea deșeurilor),
preluuiaiea lemnului, incleierea hârtiei, albirea
hârtiei, reciclarea hârtiei, laminarea hârtiei,
dezacidificarea hârtiei, apretarea hârtiei, gravare
fotografica a hârtiei, tratarea şi prelucrarea
hârtiei, închirieri de mașini şi echipamente
pentru fabricarea hârtiei, închirieri de mașini şi
echipamente pentru prelucrarea hârtiei, aplicare
de modele in relief pe suprafețe de hârtie,
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furnizare de informatii despre servicii de finisare
a hârtiei, furnizare de informatii despre servicii
de tratare a hârtiei, înrămarea operelor de
arta, reproducerea operelor de arta din muzee,
inramare de lucrări de arta ca parte a procesului
de încadrare, legarea cărților, tipărire de cărţi,
legarea de cârti sau documente, închirieri de
mașini de legat cărţi, furnizare de informatii
despre închirierea de mașini de legat cărţi,
servicii de tipărire digitala la cerere de cârti şi alte
documente, tipărire intaglio, tipărire ștampile,
decupare conform tiparului, tipărire de materiale
publicitare, colaționare (legare) de materiale
tipărite, imprimare după tipar de materiale textile,
servicii de finisare a materialelor tipărite, servicii
de finisare a tipăriturilor (legătorie), servicii
de finisare a tipăriturilor (tăiere), furnizare de
informatii despre servicii de tipărit, furnizare
de informatii despre închirierea de mașini
şi aparate de tipărit, imprimare, imprimare
digitala, imprimare 3D, imprimare litografica,
imprimarea desenelor, imprimare de fotografii,
imprimare de fotogravuri, imprimare de portrete,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimare
de motive pentru terţi, închirieri de aparate
pentru imprimarea fotografiilor, imprimare de
documente de pe suporturi digitale, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de imagini fotografice de
pe suporturi digitale, imprimare personalizata
a denumirilor şi logotipurilor de firme, de uz
publicitar şi promotional, pe produsele altor
persoane, prelucrare de carton ondulat de
ambalaj, aplicare de desene in relief pe suprafețe
de carton, servicii de separare a culorilor,
servicii de tipărire de articole de papetarie,
copiere heliografica, servicii de diazotipie
pentru copierea documentelor, legarea de cârti
sau documente, servicii de încapsulare a
materialelor în foi pentru documente, servicii
de tipărire digitala la cerere de cârti şi alte
documente.

educaționale in persoana, servicii de punere
in pagina, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, furnizarea
de facilitati pentru muzee (prezentări, expoziții),
publicarea online a cărților si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescarcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, raportare fotografica, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informatii
cu privire la activitatile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
educație religioasă, organizarea şi susținerea de
seminarii, interpretarea în limbajului semnelor,
subtitrare, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, traducere, meditații, organizarea si
susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, împrumut
de cărţi, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi educative, închiriere de cărţi audio,
publicare multimedia de cărţi, publicare de cărţi
audio, publicare şi editare de cărţi, publicare
de cărţi şi reviste, publicare de cărţi şi recenzii,
publicare de cărţi de muzică, împrumut de
cărţi referitoare la calculatoare, furnizare de
informaţii referitoare la cărţi, împrumut de cărţi
referitoare la audit, publicare de cărţi în domeniul
divertismentului, închiriere de cititoare de cârti
electronice, împrumut de cărţi şi publicatii
periodice, servicii de club de cărţi cu furnizarea
de informatii cu privire la cărţi, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de cărţi
legate de tehnologia informației, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărţi, servicii de biblioteca
pentru schimbul de cărţi, împrumut de cărţi
referitoare la metodologia afacerilor, împrumut
de cărţi şi de alte publicatii, publicare electronica
on-line de periodice şi cărţi, publicare de
periodice şi cărţi in format electronic, publicare
de carii electronice şi periodice pe internet,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale in domeniul
medicinei, servicii de consultanta in materie
de publicare de cărţi, servicii educative in arta
fototipiei, servicii educative in arta picturii, servicii
educative in arta fotografica, coordonare de
festivaluri de arta interpretativa, servicii culturale,
activitati culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de activitati culturale:
ateliere organizate în scopuri culturale, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, organizare

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale: închirierea
lucrărilor de arta, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie: servicii de
club (divertisment sau educație), organizarea
şi susținerea colocviilor, organizarea şi
susținerea conferințelor, organizarea si
susținerea congreselor: transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informatii
in domeniul educației, examinări referitoare
la educație, tehnoredactare computerizata
electronica, furnizarea de informaţii in
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
organizarea si susținerea unor forumuri
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de festivități în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale: furnizare de
informatii despre activitati culturale, organizare
de evenimente culturale in cadrul comunităților,
furnizare de atracții pentru vizitatori in scopuri
culturale, organizare şi realizare de taguri
cu scop cultural sau educațional, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
de divertisment sau culturale, servicii de
închiriere de echipamente şi instalatii pentru
educație, divertisment, sport şi cultura, educație
in domeniul lingvistic, cercetare in domeniul
educației, educație în materie de caligrafie,
certificare de servicii de educație, organizare
de conferințe referitoare la educație, servicii de
educație, instruire şi divertisment, organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
educație primara referitoare la alfabetizare,
servicii de consultanta în domeniul educației
antreprenoriale, furnizare de informatii şi
întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație şi instruire, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o baza
de date computerizata sau de pe internet,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de documente în materie de pregătire
profeşionala, stiinta, dreptul public şi probleme
sociale, publicare şi emitere de documente
științifice în legătură cu tehnologia medicala,
servicii de biblioteca cu privire la documente
stocate şi recuperate prin mijloace electronice,
servicii de biblioteca electronica, servicii de
biblioteca online, şi anume furnizare de servicii
de biblioteca electronica referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de biblioteca furnizate
prin intermediul unei baze de date computerizate
care conține informaţii extrase din ziare, servicii
de biblioteca electronica pentru furnizare de
informatii electronice (inclusiv informatii de
arhivă) sub forma de texte şi de informaţii
audio şi/sau video, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative: furnizare online
de benzi desenate şi romane grafice care
nu pot fi descărcate, publicare de povesti:
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de jurnale, publicarea de calendare,
publicarea de fotografii, publicare de materiale
educative, publicare de reviste, publicare de
lucrari științifice, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronica: pregătirea de
texte pentru publicare: publicare multimedia de
materiale tipărite, servicii de publicare on-line,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de produse de imprimerie, publicarea de scenarii
de teatru, servicii pentru publicarea buletinelor

informative: servicii pentru publicarea de ghiduri,
publicare şi editare de materiale tipărite, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, servicii de
consultanta cu privire la publicarea de texte
scrise, publicare de materiale tipărite, inclusiv
in format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe şi liste online, pentru uzul
calatorilor, nedescarcabîle, redactare de texte,
redactarea de scenarii, redactarea discursurilor
politice, creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, editare, întocmire de rapoarte
şi redactare de texte, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare: editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, consultanţă editorială:
servicii de consultanţă în domeniul editorial,
furnizarea de informaţii referitoare la activitatea
editorială.
42. Servicii științifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea:
analize industriale: servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informației, servicii de laboratoare științifice,
cercetare științifica, găzduire de conținut digital,
şi anume jurnale şi bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clientilor in magazine online, aşigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informatii şi rezultate privind cercetarea științifica
dintr-o baza de date online cu funcție de
cautare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare şi
imprimare, servicii de deşign privind publicarea
de documente, găzduire de conținut educațional
multimedia, conversia textelor în format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete şi imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini şi alte date electronice, redactare
tehnica, consultanţă științifică, furnizare de
studii științifice, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informatii științifice, închirieri de
instrumente științifice, realizare de analize
științifice, compilare de informaţii științifice,
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cercetare şi dezvoltare științifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, servicii de
consultanţă în materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare şi menținere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri şi ebook-uri, deşign de cârti
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broșuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafică şi design, servicii de design comercial,
design grafic şi industrial, servicii de design de
brand, design şi dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design de logo-
uri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii științifice şi design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecție
video, servicii de cercetare, servicii științifice,
servicii de conşiliere științifica, consultanţă
științifică.

───────

(210) M 2021 09030
(151) 05/01/2022
(732) ASOCIAȚIA SAMAS, STR. POPA

SOARE NR. 16, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. BIANU IOAN NR. 27,
BIROUL 1, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011091, ROMANIA

(540)

Sănătos la pieptul mamei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Protecții de mamelon pentru alăptare,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor.
16. Tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
echipament pentru educație/învățământ, ghiduri
tipărite pentru activitatea de predare, material
didactic (cu excepția aparatelor), materiale
didactice din hârtie, materiale educative tipărite,
modele anatomice de uz instructiv și didactic,
modele tridimensionale de uz didactic, afișe,
afișe tipărite din hârtie.

───────

(210) M 2021 09103
(151) 21/12/2021
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

eConsultare publica
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1012559/03.05.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “Consultare publică”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 24.17.04; 24.17.20;
24.17.25; 26.04.01

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

35. Elaborare de sondaje de opinie, sondaje
de opinie, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de date.

(591) Culori revendicate: verde, gri, roșu,
negru, galben, portocaliu
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(210) M 2021 09104
(151) 21/12/2021
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

eREGISTRATURA RE
(531) Clasificare Viena:

29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

clase:
9. Software pentru gestiunea documentelor,
software pentru automatizarea documentelor,
software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, software de monitorizare de rețele
tip cloud.
35. Actualizare și administrare de informații
în registre, intretinere de registre pentru
terti, furnizarea de informații computerizate
referitoare la registre comerciale, servicii
de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice (funcții
de secretariat), servicii de administrare a

45. Furnizarea de informații juridice, furnizare
de informații judiciare, furnizare de informații în
domeniul juridic.

───────

38. Furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fișiere centrale
pentru consultare de la distanță, furnizarea
accesului la baze de date, furnizarea accesului
la informații prin intermediul rețelelor de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la programe
informatice din rețele de date, furnizarea
accesului la baze de date în rețele de
comunicații, furnizarea accesului la baze de date
în rețele de calculatoare, furnizarea accesului la
baze de date și la internet prin telecomunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la o
rețea de calculatoare globală sau la baze de
date, furnizare de acces și închiriere de timpi de
acces la baze de date computerizate, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și
la baze de date electronice, furnizarea accesului
și închirierea de timpi de acces la baze de
date computerizate, furnizare de servicii de
conexiune prin relee de cadre pentru transfer de
date, furnizare de conexiuni de telecomunicații
la internet sau la baze de date, furnizare de
instalații de comunicare pentru schimbul de date
pe cale electronică, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații la o rețea globală de comunicații
sau la baze de date.
41. Servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet.
42. Furnizare de informații on-line, dintr-o bază
de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
furnizare de motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare de
motoare de căutare pentru a obține date prin
rețele de comunicații, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, salvare electronică de documente și e-
mailuri arhivate, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte date
electronice, stocare electronică de e-mailuri
arhivate.

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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arhivei, respectiv indexarea documentelor
pentru terți, managementul resurselor umane,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, consultanță în domeniul resurse
umane, îndeplinirea funcțiilor unui departament
de resurse umane pentru terți, servicii de
gestionare a datelor.
38. Consultare computerizată a registrelor,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii de comunicații,
și anume transmisie electronică a datelor și
documentelor printre utilizatorii de calculatoare,
furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fișiere centrale
pentru consultare de la distanță, furnizarea
accesului la baze de date, furnizarea accesului
la informații prin intermediul rețelelor de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la programe
informatice din rețele de date, furnizarea
accesului la baze de date în rețele de
comunicații, furnizarea accesului la baze de date
în rețele de calculatoare, furnizarea accesului la
baze de date și la internet prin telecomunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la o
rețea de calculatoare globală sau la baze de
date, furnizare de acces și închiriere de timpi de
acces la baze de date computerizate, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și
la baze de date electronice, furnizarea accesului
și închirierea de timpi de acces la baze de
date computerizate, furnizare de servicii de
conexiune prin relee de cadre pentru transfer de
date, furnizare de conexiuni de telecomunicații
la internet sau la baze de date, furnizare de
instalații de comunicare pentru schimbul de date
pe cale electronică, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații la o rețea globală de comunicații
sau la baze de date.

de date, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte date
electronice, stocare electronică de e-mailuri
arhivate, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea elaborării documentelor de transport
prin rețele de calculator, intraneturi și internet.
45. Furnizarea de informații juridice, furnizare
de informații judiciare, furnizare de informații în
domeniul juridic.

───────

(210) M 2021 09105
(151) 21/12/2021
(732) S.C. Radulia Business S.R.L.,

STR. GEORGE CALBOREANU
NR. 3, BL. 119, SC. 3, ETAJ 10,
AP. 158, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Turkish Sweeteria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.12

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

30. Delicatese turcești (dulciuri), rahat turcesc,
ciocolată.

───────

(591) Culori revendicate: crem (HEX e7d9cb),
maro (HEX b08f74, HEX 711411)

42. Furnizare de informații on-line, dintr-o bază
de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
furnizare de motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare de
motoare de căutare pentru a obține date prin
rețele de comunicații, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, salvare electronică de documente și e-
mailuri arhivate, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
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(210) M 2021 09219
(151) 27/12/2021
(732) ASOCIATIA ERMELLEKI GAZDAK

EGYESULETE ASOCIATIA
AGRICULTORILOR DIN VALEA
IERULUI, STR. REPUBLICII NR.
40, JUD. BIHOR, VALEA LUI MIHAI,
BIHOR, ROMANIA

(540)

ÉRMELLÉKI TERMÉK -
PRODUCT OF ÉRMELLÉK -

PRODUS DIN VALEA IERULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.07.25

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume

proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 09220
(151) 11/01/2022
(732) HELLO WEB, B-DUL ION

IONESCU DE LA BRAD, NR.81-85,
ETAJ 1, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013812, ROMANIA

(540)

HELLO WEB

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

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

42. Servicii de proiectare și creare de pagini
web, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, design de site-uri web.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
306C, pantone 0821C, pantone 300C),
negru, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

112

(210) M 2021 09273
(151) 30/12/2021
(732) ALEXANDRA NICOLETA

CULINESCU, STR 1 DECEMBRIE
1918 NR 34, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Good Health Magazin Vegan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.21; 26.01.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de

fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 09286
(151) 31/12/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

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

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

(540)

POIANA NEGRI
DORNA CUMPĂTATĂ
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011917/27.04.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: " POIANA NEGRI ".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.07.09; 24.15.17;
06.01.02; 25.01.25; 24.17.02; 29.01.13

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

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb, negru
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(210) M 2022 00002
(151) 03/01/2022
(732) ANAMARIA CORINA CORBU,

ALEEA PANSELELOR NR. 14,
JUDETUL PRAHOVA, BUSTENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FAVOLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

(210) M 2022 00003
(151) 03/01/2022
(732) CLARA MIHAELA POPESCU,

STR.GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR.9, AP.3,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 010772,
ROMANIA

(540)

KAHLENBERG BERE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe și sucuri de fructe, bere
și bere fără alcool, bere și produse de bere,
preparate pentru fabricarea băuturi nealcoolice
35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, agenții
de import-export, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
managementul și administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic.

───────

(210) M 2022 00004
(151) 03/01/2022
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANTARKTYS vodka
7 TIMES DISTILLED
PURE CARPATHIAN
MOUNTAIN WATER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: bleumarin, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00006
(151) 03/01/2022
(732) ALDI GMBH & CO. KG, BURGSTR.

37, D-45476 ,GERMANIA,
MÜLHEIM AN DER RUHR,
D-45476, GERMANIA

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

(540)

AMAROY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie maro pentru împachetare, filtre de
cafea din hârtie, filtre de hârtie pentru cafetiere.
20. Capsule goale pentru cafea, din plastic.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata și prin poștă, și prin
internet, în legătură cu cafea, cafea brută,
boabe de cafea, furnizarea unei piețe online în
legătură cu cafea, cafea brută, boabe de cafea,
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, servicii de informare a consumatorilor în
legătură cu cafea, cafea brută, boabe de cafea,
colectarea de informații comerciale în legătură
cu cafea, cafea brută, boabe de cafea, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, organizare şi pregătire de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de consultanţă pentru târguri
comerciale în legătură cu cafea, cafea brută,
boabe de cafea, consultanţă cu privire la aspecte
economice şi profesionale în domeniul afacerilor
în legătură cu cafea, cafea brută, boabe de
cafea, înregistrare de date de piaţă relevante şi
compilarea statisticilor profesionale de afaceri în
domeniul cafelei.
39. Ambalarea cafelei.Ambalare, stocare,
distribuţie şi livrare de mărfuri, în legătură cu
cafea, cafea brută, boabe de cafea, furnizare de
informaţii în domeniul transportului şi livrării de
mărfuri, în legătură cu cafea, cafea brută, boabe
de cafea.

transport şi livrare de mărfuri, în legătură cu
cafea, cafea brută, boabe de cafea.
40. Măcinarea cafelei, prăjirea și prelucrarea
cafelei, serviciile unei fabrici de torefiat cafea,
servicii de prajire a plantelor, prajire, macinare,
amestecare, aromatizare si alte tratamente
pentru cafea, decofeinizare de cafea, tratarea
şi transformarea materialelor, tratarea cafelei
şi înlocuitorilor de cafea, prăjire, aromatizare,
măcinare şi granulare a cafelei, liofilizarea
cafelei, tratarea acesteia în produse instant şi
amestecuri, instrucţiuni, informaţii şi consultanţă
privind serviciile menţionate anterior.
41. Organizarea de concursuri cu privire la
preparare cafelei şi a băuturilor pe baza de
cafea, organizare şi coordonare de competiţii
cu privire la preparare cafelei, editare de
cărţi, ziare, reviste, buletine informative şi
periodice în domeniul cafelei, organizare de
seminare, congrese, simpozioane, cursuri de
instruire în domeniul cafelei, organizare de
târguri comerciale şi expoziţii cu privire la cafea
şi prepararea băuturilor pe bază de cafea.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de catering,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servire de
alimente şi băuturi în internet-café.
45. Concesiune de licențe de proprietate
industrială, licențierea conceptelor de franciză
(servicii juridice).
acordarea de licențe de franciză în sectoarele
privind restaurantele, bucătăria și gastronomia.
servicii de francizare, respectiv acordare de
licenţe de vânzare în sistem de francizare.

───────
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(210) M 2022 00007
(151) 03/01/2022
(732) A.M. BUSINESS DEVELOPMENT

INC. S.R.L., STR. NATIONALA,
NR. 125A, CONSTRUCTIE C2,
JUDEȚ CONSTANȚA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

OVIDIUS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.02;
26.11.12; 29.01.02; 29.01.08

clase:
35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
36. Gestiunea imobilelor, administrare de
imobile, servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare

pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, construcții civile, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții).

───────

(210) M 2022 00008
(151) 03/01/2022
(732) EUROPE.TCV.POWER S.R.L.,

SAT.ALPAREA, NR.307E, JUDEȚ
BIHOR, COMUNA OSORHEI,
BIHOR, ROMANIA

(540)

GOSPODĂRIA LUI TIMPULEȚ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29.
Carne, pește păsări și vânat, extracte de carne:
fructe și legume conservate, congelate, uscate și
gătite, jeleuri, dulcețuri : compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

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

───────
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(210) M 2022 00009
(151) 03/01/2022
(732) EUROPE. TCV. POWER S.R.L.,

SAT ALPAREA NR. 307E, JUDEȚ
BIHOR, COM. OSORHEI, BIHOR,
ROMANIA

(540)

EUROPE TCV POWER GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 26.04.02

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2022 00010
(151) 03/01/2022
(732) GREENCHEM SOLUTIONS SRL,

STR. AXANDRU CEL BUN NR.
14, DEMISOL, JUDEȚ NEAMȚ,
PIATRA NEAMT, 610005, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

NANOLYTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.03.15

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

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────
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(210) M 2022 00011
(151) 03/01/2022
(732) ASOCIATIA OAMENI BUNI,

MARGINASA 43, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400371, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 02.07.25

clase:
3. Detergenți alții decât cei cu utilizare în
produsele de fabricație și cu scopuri medicale,
săpunuri, săpun lichid, lichide pentru spălarea
parbrizelor, odorizanți de cameră, produse de
curățare sub formă de cremă (nemedicinală),
creme cosmetice, gel de baie și de duș, șampon
pentru vehicule, înălbitor pentru rufe.
9. Calculatoare, laptopuri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, saci
de gunoi, saci de gunoi din plastic (pentru
uz casnic), prosoape de hârtie, hârtie igienică,
șervețele, foi de hârtie (papetărie), articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
pentru birou, articole de papetărie, confecționate
din hârtie, articole de papetărie și accesorii
educative, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare.
21. Distribuitoare de săpun, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare de prosoape
de hârtie, lavete de spălat vase, mături.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte de lucru.

───────

(210) M 2022 00013
(151) 03/01/2022
(732) POLICOLOR S.A., BDUL.

TIMISOARA, NR. 98, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
NR.65, AP.5, SECTOR 1, BUCURESTI,
013812, ROMANIA

(540)

Vopsești ușor cu SPOR
VOPSEA GEL TIXO

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

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

2. Coloranti, lacuri si vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii si a deteriorãrii lemnului,
coloranți pentru vopsele, emailuri (lacuri),
fixatori (lacuri), lacuri (altele decât lacurile
izolante), lianți pentru lacuri, lacuri pentru lemn,
lacuri și vernisuri, glazuri (vopsele, lacuri),
diluanți pentru lacuri, lacuri primare pentru
rezistență, lacuri pentru protejarea lemnului,
diluanți pentru lacuri și alte vopsele, lacuri
pentru protecția lemnului împotriva deteriorării,
lacuri pe bază de apă (altele decât cele
pentru izolare), compoziții de acoperire sub
formă de lacuri, vopsele termorezistente, vopsea
email, vopsea poliuretanică, vopsele luminoase,
vopsele ornamentale, vopsele texturate,
vopsele acrilice, vopsele antistatice, vopsele
reflectorizante, vopsele fosforescente, vopsele
metalizate, vopsele bactericide, preparate de
vopsea, vopsea pentru exterior, vopsea pentru

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

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
deschis, rosu, portocaliu, galben, alb
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pentru protecție împotriva coroziunii, rășini
sintetice pentru protecție împotriva coroziunii.

───────

(210) M 2022 00014
(151) 03/01/2022
(732) ROXANA RALUCA CULCEA

TABAN, STR TIGANESTI NR.60,
JUDETUL ILFOV, CIOLPANI,
077050, ROMANIA

(540)

THE ALCHEMIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri pe bază de legume,
tzatziki, tocăni, tocană de vită, tocane (alimente),
tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), supe miso, supă groasă,
supă gata-preparată, supă de tăieței, supă de
bame, supe pe baza de carne, peste sau
legume, sosuri de brânză, sarmale în foi de
viță, salate preparate, salate pe bază de cartofi,
sashimi, salată de pui, salată caesar, salate de
legume gata-tăiate, salate de legume, salate
de fructe, salate de cartofi, salate cu carne de
pasăre, salate aperitiv, rösti (chiftele cu cartofi
gratinați prăjiți), rulouri din pastă de pește, prăjite
(chikuwa), ragut (tocăniță cu carne), quenelle
(pește), quenelle, pui teriyaki, pui la grătar
(yakitori), pârjoale din carne, preparate pentru
supă de legume, musaca cu carne, pește gătit
și congelat, pastă de năut, pastramă din carne
de vită, pastramă de rață, pastramă de pui,
pastramă de porc, paste pentru supă, ouă
scoțiene, ouă marinate, omlete, măsline umplute
cu pesto, aflate în ulei de floarea soarelui,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute cu
ardei roșu și migdale, măsline umplute cu ardei
roșu, mâncăruri preparate pe bază de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate din carne (în care predomină

interior, baițuri (ca vopsea), emailuri vitroase
(vopsele), vopsele pentru podea, vopsele fără
solvent, conservanți pentru beton (vopsele),
vopsele cu lac, preparate impermeabilizante
(vopsele), conservanți (zidării) (vopsele),
acoperiri impermeabile (vopsele), vopsele contra
rugină, vopsele pentru decorare, vopsele
de hidroizolație, conservanți pentru ciment
(vopsele), vopsele pentru construcții, lianți
pentru vopsele, vopsele (lianți pentru), diluanți
pentru vopsele, pigmenți pentru vopsele, aditivi
pentru vopsele, acoperiri acrilice (vopsele),
stabilizatori pentru vopsele, finisaje poliuretanice
(vopsele), amestecuri de vopsele, vopsele
anti-coroziune, produse de etanșare (vopsea),
preparate pentru hidroizolare (vopsea), vopsea
rezistentă la coroziune, vopsea de uz casnic,
vopsea pentru lucrări artistice, vopsea colorată
pentru fațade, preparate de etanșare (vopsea),
amestecuri de hidroizolație (vopsele), pigmenți
utilizați în vopsele, acoperiri de perete (vopsele),
acoperiri cu textură (vopsele), compuși pentru
acoperișuri (vopsele), vopsele cu proprietăți
reparatoare, vopsele cu proprietăți flexibile,
solvenți pentru diluarea vopselelor, straturi
(sub formă de vopsea), umpluturi sub formă
de vopsea, preparate sub formă de vopsea,
vopsele rezistente la produse chimice, straturi
de acoperire poliuretanice (vopsele), preparate
hidroizolante pentru zidărie (vopsele), vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, strat de protecție,
rășini naturale în stare brută, diluanti și
agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
produse contra coroziunii, straturi de acoperire
rezistente la coroziune, inhibitori de coroziune
sub formă de acoperiri, preparate pentru
tratarea suprafețelor metalice pentru a le face
rezistente la coroziune, mordanți pentru lemn,
uleiuri pentru conservarea lemnului, uleiuri
pentru tratarea lemnului, substraturi (vopsele)
folosite pe lemn, uleiuri pentru conservarea
lemnului, coloranți cu solvent pentru lemn,
finisaje pentru pardoseli din lemn, soluții de
etanșare (conservanți) pentru lemn, produse
de finisare pentru tratarea lemnului, preparate
pentru tratarea și conservarea lemnului, straturi
de protecție pentru suprafețe din lemn, straturi
de acoperire de tip vopsea pentru lemn,
preparate (vopsele) care conțin agenți pentru
a preveni atacarea lemnului de mucegai,
preparate (vopsele) care conțin agenți pentru
a preveni atacarea lemnului prin putrezire,
agenți de acoperire din plastic pentru protejarea
lemnului împotriva igrasiei (vopsele), inhibitori de
coroziune, benzi protectoare contra coroziunii,
vopsele de protecție contra coroziunii, produse
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carnea), mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, melci preparați (escargot),
masline umplute, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau integral sau în
principal din vânat, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncăruri din pește, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri cu legume preparate,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de
pui, mâncare preparată pe bază de legume
pentru copii mici, mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă
și tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare gătită
constând în principal din pastă de soia și tofu
(doenjang-jjigae), mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), inele de
ceapă, gustări pe bază de tofu, gustări pe bază
de porumb dulce, gustări pe bază de nucă de
cocos, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de lapte, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de brânză, gustări pe bază de alune, gustări
din alge marine comestibile, guacamole (sos
de avocado), găluște (din carne), guacamole
(avocado pasat), gogoși cu brânză proaspătă

de vaci, gogoși, ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
ghiveci, galbi (mâncare pe bază de carne la
grătar), fulgi de mere, fulgi de cocos, fructe
deshidratate, frittata (omletă italiană), frigărui
shish kebab, fileuri de pește la grătar, fiertură
(supe), feluri de mâncare preparate din carne,
felii prăjite de cartofi, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), falafel, desert din fructe roșii
cu spumă de albuș, desert din fructe de pădure
cu frișcă, cuiburi de păsări, comestibile, cuburi
de supă, cremă de fructe, consommé-uri, coji
de cartof umplute, clătite de cartofi, cipsuri
din fructe, cipsuri de mere, cine preambalate
constând în principal din vânat, cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, chop
suey (fel de mâncare chinezească), chipsuri pe
bază de legume, chipsuri din yucca, chipsuri din
manioc, chipsuri de soia, chipsuri de legume,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri de banane, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri, chips-uri, chili con carne (tocană de
ardei iute și carne), chiftele din pește, chiftele de
cartofi, chicharron (șorici de porc prăjit), cartofi
umpluți, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns),
cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, carne prăjită de pui, carne
preparată, carne prajita de pui, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne de vită preparată, calmar preparat, burtă
de vită, bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), bulete de cartofi, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bucățele de piept de pui pane (nuggets),
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, brioșe
cu ouă, bombay mix (aperitiv indian), bisque,
biscuiți de pește, batoane pe bază de nuci și
semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane din tofu,
batoane de brânză, batoane alimentare pe bază
de nuci, aripioare de pui, aperitive pe bază
de cartofi, aperitive alimentare pe bază de
soia, antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, amestecuri de snack-uri
constând din fructe și fructe cu coajă lemnoasă
prelucrate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de fructe uscate, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi.
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30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază
de tăieței, alimente sărate preparate din făină
de cartofi, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, amestecuri de ovăz care
conțin fructe uscate, ananas pané, aperitive
(tartine), aperitive pe bază de făină, baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), tăiței ramen, tăiței
prăjiți cu legume (japchae), tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tortillas, terci
de dovleac (hobak-juk), tartă de orez, taco,
tabbouleh (salată libaneză), sushi, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, spaghete cu sos
de roșii la conservă, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin salată, sandvișuri care conțin pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri, sandviș din
brânză topită și șuncă, sandviș din brânză topită,
salată de orez, salată de macaroane, salate de
paste, rulouri umplute, rulouri de pâine umplute,
rulouri de primăvară, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri cu ou, rulouri
cu cârnați proaspeți, rizoto, ravioli (preparate),
ravioli, ramen (fel de mâncare japonez pe bază
de tăiței), quiche (tarte sărate), quiche (preparat
culinar franțuzesc), quesadilla (preparat culinar
mexican), pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, produse
pentru gustări preparate din făină de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse pentru gustări preparate
din amidon de porumb, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse

de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjituri din mei, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
aromate, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, porumb prăjit, porumb procesat
pentru floricele, porumb fript, popcorn aromat,
plăcinte proaspete, plăcinte gătite, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte cu vânat, plăcinte cu pește,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu legume, plăcinte cu
carne tocată, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne de porc, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne,
plăcinte, pizze negătite, pătrățele cu ovăz, pâine
cu umplutură, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza (preparată), pizza, pateuri cu
cârnați, paste făinoase umplute, orez preparat
învelit în alge marine, paella, orez glutinos învelit
în frunze de bambus (zongzi), orez dulce cu
nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), mâncăruri
preparate în special pe bază de paste,
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pentru copii mici pe bază
de tăieței, mâncăruri preparate pe bază de
tăieței, pentru copii mici, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri alcătuite în principal din paste,
macaroane cu brânză, lipii cu pui, lasagna, jiaozi
(găluști umplute), jeleu de hrișcă (memilmuk),
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înveliș pentru sandvișuri, hot dog (sandvișuri),
hamburgeri în pâine, hamburgeri introduși
în franzelă, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de porumb, gustări sărate
pe bază de cereale, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format prin
extruziune, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, găluști de orez acoperite cu pudră de fasole
(injeolmi), gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări din
tortilla, gustări din porumb expandat cu gust de
brânză, gustări din porumb, gustări care constau
în principal din pâine, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, gustări
alimentare din porumb sub formă de inele,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gimbap (fel de mâncare coreean pe bază de
orez), găluști chinezești gătite în abur (shumai,
gătite), găluște din orez garnisite cu pastă de
fasole dulce (ankoro), găluște de orez, găluște
de creveți, galuște chinezești umplute (gyoza,
gătite), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi de cereale
uscate, fulgi, frigănele, friganele congelate,
floricele glasate cu zahăr, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, floricele de porumb
învelite în caramel, floricele de porumb, floricele
cu caramel, feluri de mâncare în special pe
bază de orez, fajitas (fel de mâncare mexicană),
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
empanada, crusta de pizza, crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise, covrigei moi, covrigei,
colțunași tipici bucătăriei asiatice (somosa),
clătite sărate, clătite kimchi (kimchijeon), clătite
din fasole mung (bindaetteok), clătite cu
ceapă verde (pajeon), clătite congelate, clătite
americane, clătite, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), chipsuri tortilla, chipsuri
taco, chipsuri pe bază de cereale, chipsuri
integrale de grâu, chipsuri din cereale, chipsuri
din aluat wonton, chipsuri de porumb cu gust
de legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, chipsuri de
creveți, chimichanga, chifle înăbușite umplute cu
pastă de fasole roșie, chifle umplute, chifle fierte
în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle cu gem de fasole, chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete

din orez, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), brioșe, boabe de porumb prăjite,
blaturi de pizza congelate, blaturi de pizza
coapte în prealabil, blaturi de pizza, blat de pizza,
biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți sărați din orez,
biscuiți din orez în formă de granule (arare),
biscuiți din orez (senbei), biscuiți de orez, biscuiți
cu ceapă, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crackers cu aromă de
legume, biluțe de brânză (snackuri), vla (cremă
englezească custard), vată de zahăr, vafe, gofre,
vafe cu glazură de ciocolată, turte indiene,
trufe de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
tiramisu, taiyaki (prăjituri japoneze în formă de
pește cu diverse umpluturi), tablete (dulciuri),
sufleuri ca desert, spume de desert (dulciuri),
spume de ciocolată, spume, specialități de
patiserie, sosuri de ciocolată, sopapillas (pâine
prăjită), sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
rulouri cu scorțișoară, rom (trufe cu-) (produse
de cofetărie), rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
rahat turcesc, produse pe bază de ciocolată,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, produse de cofetărie cu gheață, produse
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de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie congelate, prăjitură cu
pâine, prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de caramel, produse
de brutărie fără gluten, produse de brutărie,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), praline cu napolitană, pâine
indiană, plăcinte cu iaurt congelate, pateuri cu
ciocolată, pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), panettone (cozonac italian),
pandișpanuri japoneze (kasutera), ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), ornamente
din ciocolată pentru pomul de crăciun, orez
sub formă de cremă, nuga, nuci trase
în ciocolată (produse de cofetărie), nuci
macadamia trase în ciocolată, napolitane din
hârtie comestibilă, pâine, înlocuitori de ciocolată,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitor de marțipan,
înlocuitor de cremă, înghețate și dulciuri, măr
pané, migdale acoperite de ciocolată, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), marțipan din
ciocolată, marțipan, lapte de pasăre, jeleuri de
fructe (cofetărie), ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, iepurași de ciocolată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
hârtie de orez comestibilă, hârtie comestibilă,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, gofre de ciocolată, glazură din
bezele, glazură de ciocolată, gheață pentru
produse de cofetărie, gem de boabe de
fasole învelit într-o coajă moale pe bază
de boabe învelite în zahăr (nerikiri), garnituri
de ciocolată, fulgi din cremă de unt și
zahăr brun (butterscotch), fulgi de patiserie
de unt de arahide, fructe trase în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fondue din ciocolată,
flan, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
înghețate, dulciuri sub formă de spume, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri nemedicinale sub formă

de ouă, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale care conțin lapte,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi pe bază de
ciocolată, deserturi cu musli, deserturi cremă
instant, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme tartinabile pe bază de
ciocolată, cristale de jeleu aromatizate pentru
fabricarea de produse de cofetărie din jeleu,
creme pe bază de ciocolată, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, cremă de ouă englezească, cremă de
ciocolată pentru pâine, creme englezești custard
(deserturi la cuptor), crema spumă (dulce),
cozonaci, cozonac pandoro, cornuri, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, ciocolată tartinabilă,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
ciocolată pentru glazuri, ciocolată nemedicinală,
ciocolată granulată, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
ciocolată cu lichior, ciocolată cu hrean japonez,
ciocolată cu alcool, ciocolată, ciocolată aerată,
chipsuri de cofetărie pentru copt, chifle cu
gem, budincă pe bază de orez, budincă de
orez conținând stafide și nucșoară, budincă
de orez, budinci gata preparate, budinci de
orez, budinci yorkshire, budinci, budincă de
griș, bucăți de jeleu dulce din pastă de fasole
roșie (yohkan), brioșe cu fructe, bomboane cu
ciocolată, boabe de cafea învelite în zahăr,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți sărați, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți de
graham, biscuiți crocanți, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți crackers, biscuiti cu
gust de brânză, bezele, batoane din aluat prăjit
(youtiao), batoane de nuga învelite în ciocolată,
arome pe bază de ciocolată, arahide crocante,
arahide (produse de cofetărie pe bază de -),
amestec kheer (budincă de orez), alune trase
în ciocolată, aluaturi împletite prăjite, amestecuri
de ciocolată caldă, aluat pentru biscotti, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), batoane de cereale și
batoane energizante.
32. Bere și bere fără alcool, băuturi nealcoolice,
bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice altele decat uleiurile
esentiale, cidru, preparate alcoolice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

123

fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice.
34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
chibrituri, articole pentru uz cu tutun.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin

bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cacao, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00016
(151) 03/01/2022
(732) GABRIEL PIRCALABU, STR.

MILETIN 62 APT 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030953, ROMANIA

(540)

PSIHOAID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de psihoterapie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

124

(210) M 2022 00017
(151) 03/01/2022
(732) STOREWEB RO GROUP

SRL, STR. SOVEJA 64A, BL
04, SC A, ET6 AP 19, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900562, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

STOREWEB...WE MAKE
IT EASY FOR YOU!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.05.01

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

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

───────

(210) M 2022 00018
(151) 04/01/2022
(732) SC BIG CARP SRL, STR.

LAVANDEI NR. 3, VILA N21D1,
AP. 001, JUDETUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BIG CARP EST.IN
2020 BY A.R.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.15; 29.01.12

clase:
8. Cuțite pentru undițe pentru pescuit, foarfece
pentru undițe pentru pescuit.
11. Momeli luminoase pentru pești.
12. Bărci pneumatice, bărci de agrement, bărci
cu vâsle, bărci cu motor, bărci de pescuit.
20. Carcase pentru undițe de pescuit.
22. Corturi pentru pescuitul cu undița.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Mânere pentru undițe, suporturi pentru
undițe, tocuri pentru undițe de pescuit, suporturi
pentru undițe de pescuit, vergi de undițe pentru
pescuit, bărci gonflabile pentru pescuit, momeală
pentru pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, săculeți cu momeală pentru catapulte de
pescuit, momeală artificială de aruncat în apă
pentru pescuit, articole și echipamente pentru
vânătoare și pescuit, articole de pescuit, cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
cutii cu nade pentru pescuit (articole de pescuit),
articole de scoatere a peștelui din cârlige de

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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undiță (accesorii de pescuit), echipament de
pescuit, respectiv: momeala artificiala pentru
pescuit, momeli pentru vanatoare sau pescuit/
nade pentru vanatoare sau pescuit, carlige
pentru peste, instrumente de pescuit, linii (fire)
de pescuit, plute de pescuit, guta pentru pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undita, mosoare
pentru pescuit, undite de pescuit, momeli cu
miros pentru vanatoare sau pescuit.
31. Hrană pentru pești, momeli vii pentru pești,
substanțe nutritive (hrană) pentru pești.
35. Servicii de comert online cu amanuntul, cu
ridicata de produse si articole pentru pescuit,
servicii de agenții de import-export, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, servicii de ghid
pentru pescuit sau vânătoare (gillie).

───────

(210) M 2022 00019
(151) 06/01/2022
(732) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

ITERCOMUNITARĂ ȚARA
SILVANIEI, STR. UNIRII, NR. 7,
JUDETUL SALAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.05

(591) Culori revendicate:verde, galben,
visiniu

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

35. Servicii de promovare și publicitate, servicii
publicitare și de promovare, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială.

(210) M 2022 00020
(151) 04/01/2022
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, SC.
B, AP.41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

N-ai scaun? CoprActiv.
Natural, efect laxativ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.19

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

───────
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(210) M 2022 00021
(151) 04/01/2022
(732) WLC EXPERT SERVICES SRL,

ŞOS. COLENTINA NR. 26, BLOC
64ABC, SCARA A2, ETAJ 4, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AUTOMOTION
www.automotion.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.03; 29.01.01; 29.01.08

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule.

───────

(210) M 2022 00022
(151) 04/01/2022
(732) BUILDING SUPPORT SERVICES,

BD LASCAR CATARGIU, NR 47-53,
CLADIREA EUROPE HOUSE
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI ,
010665, ROMANIA

(740) EGGHEADGROUP, STR. V.V.
STANCIU, NR. 5, BL. 90, SCARA 1, ET.
3, AP. 15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040432, ROMANIA

(540)

BSS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01

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

37. Furnizare de servicii de curățenie, instalare
de accesorii de uși, instalare de echipamente
sanitare, instalare de echipamente pentru
controlul accesului fizic, instalare și reparații
de aparate electrice, întreținere de proprietăți,
întreținere și reparații de sisteme de alarmă de
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
stingere a incendiilor, întreținerea și repararea
sistemelor de detectare a
incendiilor, reparare de echipamente electrice și
de instalații electrotehnice, servicii asigurate de
electricieni, servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
clădirilor, servicii de curățare a aparatelor de
aer condiționat, servicii de curățenie, servicii
de curățenie pentru birouri, servicii de instalații
sanitare și montare de geamuri, curățarea

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ff0000, HEX#ff3300 ), negru,
portocaliu( HEX#ff6600)

(591) Culori revendicate: rosu (HEX 
#c8102e),alb
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spațiilor interioare., servicii de evacuare a
deșeurilor (servicii de curățenie).

───────

(210) M 2022 00024
(151) 04/01/2022
(732) MEDICOVER HOLDING (CYPRUS)

LIMITED, STR.EIRINIS, NR.119,
COD POSTAL 3041, LIMASOL,
3041, CIPRU

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

(540)

MEDICOVER HomeCare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

39. Transport cu ambulanța, închirierea
scaunelor cu rotile.
43. Servicii de respiro sub formă de asistență
pentru adulți (masa si cazare), servicii de
catering în exterior.
44. Furnizare de servicii de îngrijire a sănătății
la domiciliu, asistență medicală la domiciliu,
servicii de asistență sanitară la domiciliu,
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, fizioterapie, servicii medicale,
consiliere privind îngrijirea sănătății, consultanță
privind îngrijirea sănătății, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii medicale și de
sănătate, masaj, asistență sanitară în legătură

───────

(591) Culori revendicate: albastru inchis,
albastru deschis

cu masaje terapeutice, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii oferite de
asistenții medicali la domiciliu, depistare
medicală (screening), servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii de
monitorizare transtelefonică a inimii, depistare
medicală (screening) referitoare la cord, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
îngrijire paliativă, reabilitare fizică, servicii de
evaluare medicală pentru pacienții care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului
și evaluării eficienței, asistență psihologică,
consultanță legată de nutriție, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, consiliere cu privire la asistența
socială a persoanelor în vârstă (sănătate),
servicii de telemedicină, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de asistență sanitară la domiciliu pentru
persoane cu dizabilități, testare covid, instalare
holter cardiac.
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(210) M 2022 00027
(151) 04/01/2022
(732) BERE SCHEI S.R.L., STR.

SPATARUL LUCA ARBORE NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

DĂNILĂ'S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 06.03.01; 05.07.02;
05.01.19; 07.01.01

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

32. Bere, bere blondă, bere brună, bere și
produse de bere, bere fără alcool, băuturi pe
bază de bere, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, beri artizanale.

───────

(210) M 2022 00028
(151) 04/01/2022
(732) PADEL CLUB BUCURESTI,

INTRAREA CRETEI 8-10, CAMERA
2, ETAJ P, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Padelmania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00029
(151) 04/01/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE SRL,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

saneo
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.01.06; 29.01.13

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea respirației
(medicale), dispozitive medicale pentru
susținerea corpului, dispozitive medicale
pentru închiderea rănilor, dispozitive medicale
de abraziune pentru piele, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
dispozitive de vizualizare din fibră optică pentru
scopuri medicale, dispozitive de măsurare de uz
medical, dispozitive destinate facilitării mersului,
de uz medical, dispozitive pentru încălzirea
corpului pentru uz medical, dispozitive pentru

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

(591) Culori revendicate: rosu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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monitorizarea respirației, pentru uz medical,
dispozitive pentru monitorizarea temperaturii,
de uz medical, dispozitive pentru realizarea
injecțiilor pentru uz medical, dispozitive de
măsurat lungimi, de uz medical, dispozitive
de tracțiune pentru picioare, de uz medical,
dispozitive medicale de unică folosință pentru
tratarea constipației, dispozitive electronice
pentru înregistrarea tensiunii arteriale (de
uz medical), dispozitive electronice pentru
monitorizarea ritmului cardiac (de uz medical),
dispozitive medicale de încălzire cu aplicatoare
în contact cu corpul, dispozitive medicale de
răcire cu aplicatoare în contact cu corpul,
dispozitive de măsurare a indicelui de masă
corporală (imc) de uz medical
35. Publicitate și marketing.

───────

(210) M 2022 00030
(151) 04/01/2022
(732) GRAND INTERACTIVE SRL, STR.

RHEA SILVIA, NR. 32, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Al'Hana
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și preparate din pui și vită proaspete,
congelate, refrigerate, alimente semipreparate
sau mâncăruri gata de consum din carne de pui
și vită, inclusiv mâncăruri tradiționale arăbești

───────

(210) M 2022 00031
(151) 04/01/2022
(732) IARO TRADING SRL, STR. ION

CREANGA, NR. 38, JUD. IAȘI,
VALEA LUPULUI, 707410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HOME COMFORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 07.01.09; 29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, detergent de
rufe, detergent de curatat, discuri (tampoane)
demachiante din bumbac.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri, folii de aluminiu.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, saci menajeri din hartie sau plastic,
folii alimentare, hartie de copt
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică, bureti
de vase, bureti de inox, lavete absorbante, lavete
microfibra, manusi de uz casnic, scobitori.

───────

(210) M 2022 00032
(151) 04/01/2022
(732) IARO TRADING SRL, STR. ION

CREANGA, NR.38, JUDETUL IASI,
VALEA LUPULUI, IASI, 707410,
IAȘI, ROMANIA

(540)

NOVAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

3. Detergent pentru rufe, detergent de curatat,
discuri demachiante din bumbac.
6. Folii aluminiu.
16. Saci menajeri din hartie sau plastic, folii
alimentare, hartie de copt.
21. Bureti de vase, bureti de inox, lavete
absorbante, lavete microfibra, manusi de uz
casnic, scobitori, articole de curatare.

───────

(210) M 2022 00034
(151) 04/01/2022
(732) PLACINTE MD SRL, STR.

DRISTORULUII NR.114, BL.13C,
SC.2, ET.6, AP.46, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bistro WEISS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în bistrouri.

───────

(210) M 2022 00036
(151) 04/01/2022
(732) STUDIO BREZEN SRL, STR.

GARII, NR 16, JUDEŢ CLUJ,
HUEDIN, 405400, CLUJ, ROMANIA

(540)

STUDIO BREZEN
(531) Clasificare Viena:

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

clase:
42. Servicii de arhitectură, servicii de
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de arhitectură de interior,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de arhitectură și inginerie, întocmire de proiecte
de arhitectură, servicii de design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, servicii de design
arhitectural pentru planificare urbană, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de planificare arhitecturală și

(591) Culori  revendicate:  albastru  inchis,
albastru, alb
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urbană, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, furnizare
de informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web.
44. Servicii de arhitectură peisageră.

───────

(210) M 2022 00037
(151) 04/01/2022
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

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

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

(540)

PRIMUL AJUTOR
CRUCEA ROSIE

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la decontările
eșalonate acordate agenților de asigurare pentru
asigurarea proprietăților împotriva dezastrelor,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile, acordare
de subvenții monetare organizațiilor de caritate,

coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, colectarea de
fonduri de binefacere prin vânzarea de timbre
de caritate, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, acordare de fonduri pentru organizații
non-profit, acordare de numerar în cazuri de
urgență.
39. Servicii caritabile, și anume distribuire
de îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau cu
handicap (servicii caritabile).
41. Formare profesională cu privire la primul
ajutor, servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, instruire, instruire
educativă, instruire profesională, antrenament
(instruire), instruire pentru adulți, furnizarea de
cursuri de instruire scrise, furnizarea de instruire
online, coaching pentru viață (instruire), instruire
în domeniul medical, furnizarea de oferte de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
instruire, publicare de manuale de instruire,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, demonstrații în scop
de instruire, organizare de cursuri de instruire
tehnică, furnizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, servicii de
acreditare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții cu scop cultural, educativ sau de
divertisment și concursuri.
43. Servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, furnizare de alimente persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de caritate,
și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară).
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de asistență legală, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol
viața, furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de reprezentare juridică, raportarea
accidentelor.

───────

(210) M 2022 00040
(151) 05/01/2022
(732) SPRINTER 2000 SA,

STR.NICOLAE IORGA NR. 2 ETAJ
3, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

energo mag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori secundari cu litiu, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare

pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare

(591)    Culori revendicate: albastru, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, publicitate,
inclusiv publicitatea online pentru acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente
pentru acumularea energiei electrice, surse
electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
distribuitoare electrice, redresoare electrice,
adaptoare electrice, aparate și instrumente
pentru transformarea distribuției energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
reglarea utilizării energiei electrice, aparate
și instrumente pentru comanda utilizării
energiei electrice, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert

cu amanuntul in legatura cu acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare in legatura cu acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
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de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata in legatura cu acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate

fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), distribuitoare
electrice, redresoare electrice, adaptoare
electrice, aparate și instrumente pentru
transformarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda utilizării energiei electrice, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță de acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
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de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori secundari cu litiu, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), distribuitoare
electrice, redresoare electrice, adaptoare
electrice, aparate și instrumente pentru
transformarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda utilizării energiei electrice, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata de acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori secundari cu litiu, dispozitive

electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), distribuitoare
electrice, redresoare electrice, adaptoare
electrice, aparate și instrumente pentru
transformarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda utilizării energiei electrice, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în legatura cu acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
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celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente
pentru acumularea energiei electrice, surse
electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
distribuitoare electrice, redresoare electrice,
adaptoare electrice, aparate și instrumente
pentru transformarea distribuției energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
reglarea utilizării energiei electrice, aparate și
instrumente pentru comanda utilizării energiei
electrice, aparate pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, furnizarea unui catalog online cu
informații despre acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori secundari cu litiu, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru

mașini electrice, aparate și instrumente
pentru acumularea energiei electrice, surse
electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
distribuitoare electrice, redresoare electrice,
adaptoare electrice, aparate și instrumente
pentru transformarea distribuției energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
reglarea utilizării energiei electrice, aparate și
instrumente pentru comanda utilizării energiei
electrice, aparate pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, servicii de intermediere comercială
in legatura cu acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori secundari cu litiu, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), distribuitoare
electrice, redresoare electrice, adaptoare
electrice, aparate și instrumente pentru
transformarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda utilizării energiei electrice, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea de acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

137

acumulatori secundari cu litiu, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice cu ridicata
și cu amănuntul, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,

panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, servicii
de import-export in legatura cu acumulatori
pentru energie fotovoltaică, acumulatori pentru
aprindere, acumulatori secundari cu litiu,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori alcalini, baterii,
baterii uscate, baterii externe, baterii galvanice,
baterii solare, baterii reîncărcabile, carcase de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru automobile, ansambluri de baterii, baterii
reîncărcabile acționate solar, celule și baterii
electrice, grupuri de baterii auxiliare, acumulatori
cu nichel-cadmiu, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
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pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente
pentru acumularea energiei electrice, surse
electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
distribuitoare electrice, redresoare electrice,
adaptoare electrice, aparate și instrumente
pentru transformarea distribuției energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
reglarea utilizării energiei electrice, aparate și
instrumente pentru comanda utilizării energiei
electrice, aparate pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, organizare de evenimente, în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori secundari cu litiu, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
acumulatori alcalini, baterii, baterii uscate,
baterii externe, baterii galvanice, baterii solare,
baterii reîncărcabile, carcase de baterii, baterii
electrice reîncărcabile, baterii pentru automobile,
ansambluri de baterii, baterii reîncărcabile
acționate solar, celule și baterii electrice,
grupuri de baterii auxiliare, acumulatori cu
nichel-cadmiu, panouri solare, structuri de
panouri solare, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, debitmetre
electrice, racorduri electrice, amplificatoare
electrice, accesorii electrice, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, încărcătoare pentru
mașini electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), distribuitoare electrice,
redresoare electrice, adaptoare electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea

afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.

───────

(210) M 2022 00041
(151) 05/01/2022
(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012052,
ROMANIA

(540)

GOLDLINGOT -
In Gold We Trust

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

14. Bijuterii, produse de bijuterie, instrumente
cronologice, instrumente de cronometrare,
articole de bijuterie, pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, monede din
aur, monede făcute din lingouri de aur, monede
de colecție, monede comemorative, monede,
lingou de aur, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, obiecte de artă din aur emailat,
seturi de monede pentru colecționari, trofee
confecționate din metale prețioase, portchei
fantezie din metale prețioase, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios.
36. Asigurări, afaceri financiare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, colectarea de fonduri
și sponsorizare, servicii de evaluare, servicii de
afaceri monetare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

139

(210) M 2022 00042
(151) 05/01/2022
(732) MAGIC MAKER MEDIA HOUSE

SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400304,
CLUJ, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE ET
8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

Provocare pe care

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

16. Publicaţii tipărite, fotografii.
28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri respectiv:
jocuri, jucării, obiecte de divertisment, publicații,
fotografii, aparate şi instrumente utilizate

în fotografie, cinematografie, audiovizual,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, software
pentru computere, suporturi de înregistrare
digitale, filme cinematografice, dispozitive pentru
telefoane mobile şi de ţinut în mână, articole
de merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, trasmiterea de video la cerere (video-
on-demand).
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes), furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia
şi prezentarea de programe radio şi televiziune,
de filme cinematografice, de spectacole, de
video, de dvd, de programe prin cablu, de
programe prin satelit şi/sau de programe
prin internet, divertisment prin intermediul
producţiilor de teatru, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
concursuri telefonice interactive, servicii de
editură, furnizarea de educaţie şi divertisment
prin intermediul radioului, televiziunii, satelitului,
cablului, telefonului, web-ului în toată lumea
şi prin internet, închirierea de înregistrări
sonore şi de spectacole pre-înregistrate, de
filme, de spectacole radio şi televiziune,
servicii de divertisment de televiziune implicând
participarea telefonică a audienţei, divertisment
interactiv pentru folosire cu telefonul mobil,
furnizarea de jocuri pe bază de internet, servicii
de jocuri de amuzament, servicii de reporteri de
știri, reportaje fotografice, servicii de fotografie,
servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori.
42. Software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas), servicii de creare şi întreţinere

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
102 C), roşu (Pantone 807 C), albastru
închis (Pantone 2736 C), albastru
deschis (Pantone 306C)

9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, dvd-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice,
expuse, jocuri electronice, jocuri interactive
descărcabile adaptate pentru a fi folosite cu
receptoare de televizor, software descărcabil
pentru jocuri interactive pentru calculator,
dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri dvd.
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de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.

───────

(210) M 2022 00043
(151) 05/01/2022
(732) GOOD PRODUCTIONS SRL,

CALEA MANASTUR NR. 42 B,
JUDETUL CLUJ, MUN. CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Meet the Mayor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

clase:
41. Organizarea, coordonarea şi realizarea
de evenimente şi manifestări culturale,
sociale, educative şi caritabile, organizarea
de evenimente private cu scop cultural şi
educativ, organizarea de dezbateri culturale,
servicii educaţionale și de instruire, organizare
de webinare cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare de conferințe
educaționale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de reprezentații în direct,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, publicare
de documente în materie de pregătire

profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
seminarilor si colocviilor, organizarea de expoziţii
pentru scopuri culturale sau educaţionale.

───────

SERBAN VODA NR. 133,
CLADIREA B, ET. 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Food4Family

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 11.01.01

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

35. Publicitate.
43. Servicii de catering care constau in
furnizarea de produse alimentare si bauturi.

───────

(210) M 2022 00044
(151) 05/01/2022
(732) EUREST ROM S.R.L, CALEA

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00046
(151) 07/02/2022
(732) OLIVIA NEGURA, STR.NICOLAS

IORGA, NR. 47, JUDEȚ
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710203,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Pupic

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00050
(151) 05/01/2022
(732) GLOBAL OPTIX PARTNER S.R.L.,

BD. NICOLAE IORGA NR. 24,
PARTER, BL. C1, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

2See

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01; 29.01.13;
26.11.01

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

9. Rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic.
35. Servicii de agenții de import și export,
servicii ale agențiilor de import, marketing
promoțional, marketing de produse, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite

(591) Culori revendicate: portocaliu, maro,
negru
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și organizarea de concursuri promoționale,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
regruparea în avantajul terţilor a rame de
ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame din metal pentru
ochelari, rame din plastic pentru ochelari, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare la
rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice

de sticlă, lentile din material plastic, servicii
de reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu rame de ochelari, rame
de ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinație de metal și materiale
plastice, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, lentile oftalmologice, lentile pentru
ochelari, lentile optice, lentile de contact, lentile
oftalmice de sticlă, lentile din material plastic,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de distribuție, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, depozitare
de ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
rame de ochelari, transport rutier de ochelari,
ochelari de soare, lentile de contact, rame de
ochelari, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────
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(210) M 2022 00051
(151) 05/01/2022
(732) SC PPP PRINT SRL, STR.

PARCULUI NR. 2BIS, JUDEȚ
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420035, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

EMA Grafix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate și reclamă, publicitate și
marketing, servicii de agenție de publicitate,
publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, agenții de publicitate, servicii de
publicitate și marketing, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate și reclamă.

───────

(210) M 2022 00053
(151) 05/01/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUD. ILFOV, POPESTI -
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GLASS DESIGN HOME
& OFFICE Pasiune
pentru perfecțiune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre și uși nemetalice, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
profiluri nemetalice pentru ferestre și uși, șine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornișe și șipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcții, uși, pereți,
panouri, acoperișuri, fațade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)

(591) Culori revendicate: negru, gri, verde,
mov, rosu
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cu proprietăți ignifuge, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcția
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcții,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcții.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă și mobilier
din sticlă, uși din sticlă pentru mobilier, scări și
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasele 19 și 20 (exceptând
transportul acestora) permițând consumatorilor
să Ie vadă și să Ie cumpere comod.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2022 00054
(151) 05/01/2022
(732) UDREA SILVIU GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ASCENDED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic
descărcabil de uz comercial, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software
de control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software

descărcabil pentru comerț cu amănuntul,
software descărcabil pentru sisteme de
rezervare, software descărcabil de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile, software
descărcabil și aplicații pentru dispozitive mobile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software descărcabil
pentru efectuarea de tranzacții online, software
descărcabil pentru gestionarea unui magazin
online, software de aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicații software de tipul business
intelligence descărcabile, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, descărcabilă,
software de comerț electronic descărcabil și de
plăți electronice, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet descărcabile,
software pentru comerț prin intermediul unei
rețele globale de comunicații, software de
calculator descărcabil pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator
descărcabil pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
descărcabil pentru aplicații de calculator destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicații de calculator destinat
utilizării la implementarea internetului lucrurilor
(iot), software descărcabil pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a produselor de incaltaminte si imbracaminte
destinate oamenilor si animalelor, a produselor
de papetarie, tipografie si a materialelor
scrise pe suport de hartie, a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, promovarea
comercială, servicii de promovare comercială,
promovare de evenimente speciale, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind promovarea vânzărilor, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
promovare de târguri în scop comercial,
promovare și realizare de expoziții comerciale,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, promovare de
produse și servicii pentru terți, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, publicitate, în special servicii pentru
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promovarea de produse, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, furnizarea de
spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate

pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, informații despre metode de
vânzare, informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale

───────
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(210) M 2022 00055
(151) 05/01/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

CRYSTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 17.02.01; 17.02.02

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 00056
(151) 05/01/2022
(732) CATALIN ROATA, STR

PRINCIPALA NR.27, JUDETUL
SUCEAVA, CIOCANESTI, 727120,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ALEGRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de spectacole în
direct.

───────

(210) M 2022 00057
(151) 05/01/2022
(732) CATALIN ROATA,

STR.PRINCIPALA NR.27,
JUDETUL SUCEAVA,
CIOCANESTI, 727120, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Alegria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.11

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

41. Servicii de furnizare de divertisment sub
formă de spectacole muzicale în direct, servicii

(591) Culori revendicate: alb, negru,
bleumarin
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de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prestate de cântăreți.

───────

(210) M 2022 00058
(151) 05/01/2022
(732) INMONTESIGROUP SRL,

STR.VICTORIEI, NR.138, ETAJUL
1, JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210234, GORJ, ROMANIA

(540)

ATELIER YVANNA Y

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 00059
(151) 06/01/2022
(732) NETWORK ONE DISTRIBUTION

S.R.L., STRADA MARCEL IANCU
NR.3-5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BL F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Chef Line Produs Profesional

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 09.07.19

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

8. Cutite de bucatarie, tacamuri.
21. Ustensile de bucatarie, polonice, spatule,
teluri, tavi pentru servire si/sau depozitare din
inox, tigai, oale, oliviere, rasnite de sare si piper,
actionate manual, solnite, tocatoare din lemn
sau plastic, pentru bucatarie, frapiere, vesela,
articole de bucatarie si recipiente.

───────
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(210) M 2022 00060
(151) 06/01/2022
(732) OANA ALEXANDRA IJDELEA,

STR. GALA GALACTION NR. 28,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011306,
ROMANIA

(540)

Perfectly fit for purpose.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 00061
(151) 06/01/2022
(732) OANA ALEXANDRA IJDELEA,

STR. GALA GALACTION NR. 28,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011306,
ROMANIA

(540)

We see the big picture. You.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 00063
(151) 06/01/2022
(732) SC DK SPORT DISTRIBUTION &

CONSULTING SRL, STR. DOINEI
NR. 91A, CAM. 1, ET. 1, AP. 10,
SAT FUNDENI, JUDETUL ILFOV,
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DK SPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.13.01

clase:
12. Biciclete pentru adulți, biciclete pentru copii,
biciclete electrice, biciclete fără pedale, coşuri
adaptate pentru biciclete, coșuri adaptate pentru
motociclete, cricuri de bicicletă, lanţuri de
bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope de
bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de noroi
pentru bicicletă, manivele de bicicletă, motoare
de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi de bicicletă,
şei de bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de
bicicletă, remorci pentru bicicletă, frâne pentru
vehicule, protecţii pentru roţile de bicicletă,
apărătoare de noroi, dispozitive antiderapante
pentru anvelopele vehiculelor, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roti de vehicule,
cărucioare pentru animale de companie, drone
de livrare, elicoptere de mici dimensiuni,
comandate de la distanță, pentru obținere
de imagini, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat, scutere cu autobalans,
scutere electrice cu autobalans, monocicluri cu
autobalans, triciclete pentru livrări / tricicluri
de transport, scutere, motociclete, motociclete
electrice, motociclete electrice cu accumulator,
cărucioare pentru copii, carucioare de copii,

(591) Culori revendicate: verde, galben, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
trotinete (vehicule), triciclete, carucioare tip
cuşcă cu role, huse pentru şeile bicletelor,
huse pentru şeile motocicletelor, genţi de şa
adaptate pentru biciclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de vehicule,
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule, huse
pentru vehicule (formate), hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, sănii (vehicule),
sănii cu motor, vehicule electrice, mașini
electrice cu accumulator, mașini fără pedale,
mașini cu pedale, karturi cu pedale.
20. Premergătoare, pătuțuri pentru copii, scaune
de servict masa pentru bebeluși, coșuri pentru
copii/ leagăne.

───────

(210) M 2022 00064
(151) 06/01/2022
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUDETUL
ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M Centrul Cultural Mioveni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.12

clase:
41. Instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, educație, servicii de editare,

întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive și
culturale, administrare de biblioteci cu servicii
de împrumut, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, împrumut de
cărți, organizarea de concursuri televizate,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, educație și instruire,
proiecții de filme cinematografice, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
servicii culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, rezervare de bilete la
evenimente culturale, informare în legătură cu
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizare de expoziții de animale
în scopuri culturale sau educative, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă,

(591) Culori revendicate: rosu (HEX               
             #e30613)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
educație, instruire și divertisment, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
organizare de cursuri, cursuri de instruire scrise,
producere de concerte muzicale, organizare și
coordonare de concerte, închiriere de săli de
concerte, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative.

───────

(210) M 2022 00065
(151) 06/01/2022
(732) CLOTHES WITH MUSCLES, STR.

DR. IOSIF NEMOIANU NR. 9, AP.
2, MANSARDA, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CLOTHES WITH MUSCLES
LOOK PERFECT!
FEEL PERFECT!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 00066
(151) 06/01/2022
(732) CATALIN ROATA, STR

PRINCIPALA, NR.27, JUDEȚ
SUCEAVA, CIOCĂNESTI, 727120,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ROTANIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Piatră, rocă, argilă și minerale, smoală,
gudron, bitum și asfalt, asfalt, smoala si bitum,
pavaje prefabricate, piatră concasată.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: violet (HEX
#c52b7f), mov (HEX #75229f,
#441066), galben (HEX #ffc67a),
portocaliu (HEX #fd763f, #ffaa75)
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(210) M 2022 00068
(151) 06/01/2022
(732) CATALIN ROATA, STR

PRINCIPALA, NR.27, JUDEȚ
SUCEAVA, CIOCĂNESTI, 727120,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

R

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, piatră, rocă, argilă și
minerale, smoală, gudron, bitum și asfalt, asfalt,
smoala si bitum, pavaje prefabricate, piatră
concasată.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43.  Servicii de cazare temporară

───────

(210) M 2022 00069
(151) 06/01/2022
(732) GREEN TERRA EVOLUTION SRL,

STR. SOSEAUA GIURGIU NR.
1, CORP C5, CAMERA 1, SAT
IZVOARELE, JUDEȚ GIURGIU,
COM. IZVOARELE, GIURGIU,
ROMANIA

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

(540)

FAMILY ESTATE DOMENIILE
BOGDĂNESCU SINCE 2013

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 05.01.16; 02.01.05

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

33. Vinuri.
35. Publicitate și marketing, activități de
business, servicii de administrare comercială a
francizelor, servicii de comerț online și offline cu
băuturi alcoolice (vinuri).

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX #5e2e48),
gri (HEX #4b575b, HEX #414c50, HEX
#808a8d), roz (HEX #baa2b0), alb
(HEX #ffffff)
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(210) M 2022 00070
(151) 06/01/2022
(732) FLOMON GUARD SRL, PIATA

UNIRII, BLOC Z 32, AP. 2, JUDEȚ
BIHOR, ALESD, 415100, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLOMON GUARD FM G

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 24.01.05;
05.07.02

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2022 00071
(151) 06/01/2022
(732) MARTA ONILĂ, STR. NICOLAE

BALCESCU NR. 26, JUDEȚ
VALCEA, HOREZU, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

MORF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, reprezentații muzicale în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, divertisment, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producție de spectacole
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct.

───────
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(210) M 2022 00072
(151) 12/01/2022
(732) ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

BĂUTURI RĂCORITOARE
ROMÂNIA - ANBR, STR. ANTON
PANN NR.21, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
030795, ROMANIA

(540)

UNCHAIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, software, aplicații
software descărcabile, aplicații mobile educative
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrate sau descărcabile,
suporturi de stocare a datelor.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru sport și exerciții fizice, jucării,
jocuri și articole de joacă, aparate pentru jocuri
video.

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă și
produse din ouă, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
amestecuri de snack-uri constând din fructe
deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
chipsuri din fructe sau legume, chipsuri (cartofi
prăjiți).
30. Gustări sărate pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de porumb, chipsuri tortilla,
chipsuri de porumb, batoane de ciocolată,
ciocolată, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
produse apicole respectiv: miere, produse de
brutărie, dulciuri, snacks-uri crocante.
32. Bere și bere fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, bere și
produse de bere, ape, cola (băuturi răcoritoare),
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, siropuri pentru băuturi,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de servicii de jocuri, divertisment interactiv,
educație și instruire, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
educație, divertisment și sport, servicii educative
în domeniul sănătății, furnizare de servicii
educative în domeniul sănătății
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, dezvoltare
software, programare și implementare
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni

───────
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(210) M 2022 00073
(151) 06/01/2022
(732) SC CAFINA SRL, STR.

PROMETEU NR. 63, BL. 16G,
SC. 4, ET. 4, AP. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013222, ROMANIA

(540)

Cofetaria Cafina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 29.01.11

(591) Culori revendicate:maro (R93G62B37)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente pe bază de cacao, bomboane
cu ciocolată, cozonaci, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse pe bază de ciocolată,
specialități de patiserie

───────

(210) M 2022 00075
(151) 07/01/2022
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

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

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

S.O.S. CRUCEA ROSIE
ROMANA SERVICIUL

OPERATIUNI - SALVARE
VIATA DUPA DEZASTRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 10.03.04; 29.01.12

clase:
39. Transport şi în special transport medical,
servicii caritabile, și anume distribuire de
îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau
cu handicap (servicii caritabile), servicii de
binefacere, respectiv asigurarea transportului,
servicii de binefacere, și anume furnizarea
de transport pentru persoane în vârstă și
persoane cu handicap, transportul pacienților
cu microbuzul, însoțirea pacienților în timpul
transportului, servicii de repatriere a pacienților,
transportarea accidentatului sau a bolnavului la
prima unitate sanitară.
41. Formare profesională cu privire la primul
ajutor, servicii educative în materie de acordare
a primului ajutor, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de educație și
instruire referitoare la asistența medicală, servicii

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane în scop
cultural, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, coordonarea de programe de
asistență educațională pentru pacienți.
44. Asistență medicală de urgență, servicii
medicale şi în special servicii publice de
asistenţă tehnică şi medicală de urgenţă,
asistență medicală, asistență medicală, servicii
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență medicală pediatrică, management
de servicii de asistență medicală, servicii de
asistență medicală pentru oameni, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de servicii de asistență medicală

la evenimente sportive, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori
și de alt personal medical specializat, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală la
domiciliu, îngrijire paliativă, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, consultanță
privind îngrijirea sănătății, servicii de îngrijirea
bolnavilor, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătății la domiciliu, servicii de îngrijire
medicală pentru pacienții internați și externi,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății, consiliere medicală,
furnizarea de informații medicale, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, îngrijire medicală, servicii medicale,
închirierea echipamentelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), furnizare de
tratament medical, servicii de tratament medical,
furnizare de echipamente medicale, furnizare de
servicii medicale, asistență medicală la domiciliu,
examinarea medicală a persoanelor, servicii
de îngrijiri medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, emiterea
de rapoarte medicale, asistență medicală de
urgență, compilarea de rapoarte medicale,
servicii de informare medicală, servicii de
analize medicale, servicii de consiliere medicală,
analiză comportamentală în scop medical,
servicii ambulatorii, analiză cosmetică, asistență
psihologică, consiliere în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații psihiatrice,
furnizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de informații despre servicii de
asistență medicală, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
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furnizarea de informații medicale, furnizare de
servicii de îngrijire temporară, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii paramedicale, servicii digitale
de îngrijire medicală, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, furnizare de informații în materie
de sănătate prin telefon, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de acordare a primului ajutor medical.
45. Furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de lobby,
nu în scopuri comerciale, servicii de asistență
legală, furnizare de servicii de suport personal
pentru familiile pacienților care suferă de boli
care le pun în pericol viața, furnizare de
sprijin emoțional pentru familii, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
reprezentare juridică, raportarea accidentelor,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții de
îngrijire pe termen lung, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienților care suferă
de boli care le pun în pericol viața, furnizare
de suport emoțional pacienților bolnavi de
cancer și familiilor acestora, prin forumuri online
interactive.

───────

(210) M 2022 00076
(151) 07/01/2022
(732) SC ELLE DELUX FLOR S.R.L,

STR SCOLII NR 336, JUD. ARGES,
VLADESTI, 117083, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

DROGHERIA DM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 00077
(151) 07/01/2022
(732) MAGNAPHARM MARKETING &

SALES ROMANIA SRL, STR. AV.
POPIȘTEANU NR. 54A, CLĂDIREA
2, ET. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

OVYX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2635C), rosu (Pantone 205C), albastru
(Pantone 7461)
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5. Antibiotice pentru uz uman, medicamente,
medicamente de uz uman, medicamente
cu antibiotice, preparate medicale, preparate
medicale cu antibiotice, capsule pentru
medicamente, ovule vaginale, ovule cu
antibiotice.

───────

(210) M 2022 00081
(151) 07/01/2022
(732) SC DLPCLUB SRL, STR.

ZIRCONIULUI, NR.3, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Avocado 100%
HEALTHY TAKE AWAY

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
05.03.13; 05.07.23; 11.01.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, prepararea

alimentelor, prepararea mâncării, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2022 00082
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

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

(540)

PHOTO RUN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.03.01

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

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

───────

(591) Culori revendicate: negru, rosu, verde
(Pantone PMS 381), verde (Pantone
PMS 375), alb, portocaliu (Pantone
PMS 712), maro (Pantone PMS 724)
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(210) M 2022 00088
(151) 07/01/2022
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDETUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MANDACHI TELEVIJÂN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00090
(151) 07/01/2022
(732) DACIA PLANT,

STR.HARMANULUI, FN, JUDEȚ
BRAȘOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ENZIM DIGEST

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

5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2022 00096
(151) 07/01/2022
(732) SC IND CEMA INTERNATIONAL

SRL, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 36, JUDEȚ BUZĂU,
RAMNICU SARAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

DEPOZIT VIRTUAL powered
by Vindem-ieftin.ro

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

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

35. Servicii de comenzi online.
37. Servicii de construcții.

───────

(591) Culori revendicate: negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00097
(151) 07/01/2022
(732) BRICKS DEVELOPMENT SRL,

STR. CEASORNICULUI NR.
17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE MEADOWS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.21; 26.11.03

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

35. Publicitate, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, servicii de asistență
și informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri.
36. Administrarea afacerilor financiare, servicii
financiare privind afacerile, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), servicii de
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, investiții imobiliare, consultanță
imobiliară, gestionarea investițiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, investiții în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri

imobiliare și de proprietăți, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
management în construcții.
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare.

───────

(210) M 2022 00098
(151) 07/01/2022
(732) SOLUTII AVANSATE SRL, STR.

FACLIEI, NR.52A, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Păpuşi şi Poveşti ROMÂNEȘTI

(531) Clasificare Viena:
21.01.25; 27.05.01; 27.05.17; 20.07.02

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

16. Cărți, cărți ilustrate, cărți educative, cărți
școlare, colecții de cărți de ficțiune, cărți pentru
copii, cărți pentru copii (tipărite) care includ o
componentă audio, ilustrații, materiale tipărite.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuși, păpuși vorbitoare, accesorii pentru
păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși, seturi de
păpuși.
41. Educație, închiriere de cărți audio, publicare
de povești, publicare de cărți educative,
publicare de cărți audio, publicare multimedia de
cărți, publicare de cărți și periodice electronice
online, editare de cărți și recenzii, servicii de
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divertisment radiofonic și televizat, divertisment
pe internet.

───────

(210) M 2022 00099
(151) 07/01/2022
(732) MIHAI ROTARU-BUZDUGAN, STR.

ZORILOR, NR. 1, BL. D10, SC. A,
ET. 3, AP. 16, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Țafină
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excpţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice spirtoase, băuturi slab
alcoolizate, băuturi alcoolice din fructe, cocteiluri
alcoolice de fructe, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi spirtoase, băutură spirtoasă fermentată,
digestive (lichioruri și spirtoase).

───────

(210) M 2022 00100
(151) 07/01/2022
(732) GEANIN PETRONEL PATRICHE,

BD. IULIU MANIU NR 94-100, BL
18 AP 123 PARTER SECTOR 6,
BUCURESTI, 061112, ROMANIA

(540)

CLINICA DIAMED

(531) Clasificare Viena:
05.01.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 00101
(151) 07/01/2022
(732) EXQUISITE ON LINE S.R.L.,

STRADA ENERGIEI NR. 18, BLOC
ROKA, SCARA 2, PARTER, AP. 23,
JUDEŢ GALAŢI, GALATI, 800198,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

C'est La Vie beauty salon

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.05; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

clase:
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe.

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#87204F), albastru, maro

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00103
(151) 08/01/2022
(732) IOANA-VERONICA DAMIAN,

STRADA ANDREI MUREȘANU
NR. 31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII IP
SRL, B-DUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, BIROUL 1, CLĂDIREA
AMERICA HOUSE, ETAJ 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YOLO PILATES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

3. Săpunuri, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, creme (nemedicinale) pentru utilizarea
pe piele, produse cosmetice, săruri de baie,
produse de îngrijire a corpului (nemedicinale),
loțiuni pentru păr, agenți de îngrijire a părului,
produse pentru îngrijirea pielii, tămâie, uleiuri
pentru corp și păr, balsam de buze, cremă de
buze, creme de protecție solară, preparate de
îngrijire a pielii (nemedicinale).
9. Discuri compacte, benzi magnetice și alte
suporturi de date care conțin muzică și
instrucțiuni referitoare la exercițiile pilates
înregistrate sau descărcabile.
25. Îmbrăcăminte, în special pentru pilates.
27. Covorașe, saltele și prosoape speciale
pentru exerciții pilates.
28. Articole de gimnastică și sport, precum și
echipamente de gimnastică și sport, incluse în
această clasă, pentru exerciții pilates.

32. Ape minerale și gazeificate și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, sucuri de legume, sucuri de aloe
vera, băuturi energizante, băuturi sportive,
pulberi utilizate la prepararea băuturilor sportive,
concentrate, siropuri sau pulberi utilizate
la prepararea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice cu vitamine.
35. Servicii promoționale legate de instruire,
formare, furnizarea de facilități și echipamente,
consiliere și consultanță pentru tehnici de
exerciții de remediere și reabilitare prin metoda
pilates.
41. Instruire și educare folosind metoda pilates,
condiționarea corpului, tehnica de exerciții de
remediere și reabilitare, furnizarea de facilități,
servicii de consiliere și consultanță toate
legate de condiționarea corpului folosind tehnica
pilates, tehnica de exerciții de remediere și
reabilitare.

───────

(210) M 2022 00105
(151) 09/01/2022
(732) SOCIAL DINNERS S.R.L., CALEA

VICTORIEI NR. 100 ET. 1, AP.
18, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STICKS THE SOUVLAKI BAR
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 27.05.17;
11.03.02

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
5467C, Pantone 4797 C)
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(210) M 2022 00106
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

FEMEIE, Înainte de toate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment TV,

distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de distribuție de
filme, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00107
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

IN SECURITATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
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cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00108
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

un VARF de ...
(531) Clasificare Viena:

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

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
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publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00109
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CARE-I FAZA?

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2022 00110
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AU FOST ȘI SUNT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru

───────

evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
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(210) M 2022 00111
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ICONIC
(531) Clasificare Viena:

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

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații

despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00115
(151) 10/01/2022
(732) EXPERGO BUSINESS NETWORK

SRL, STR. ARMENEASCA NR
4, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ASTROMIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru sportivi de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de polen de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente lichide cu vitamine de uz
medical, suplimente nutritive lichide, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente vitaminice
și minerale.

───────
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(210) M 2022 00116
(151) 10/01/2022
(732) TOP MOP CLEANING STATION

SRL, STR BELIZARIE 7-11 BL.
XII/4, SC.D, AP.49, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FRENCH KANDL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Difuzoare sau odorizante cu aroma pentru
camera, betisoare parfumate.
4. Lumanari parfumate.

───────

(210) M 2022 00117
(151) 10/01/2022
(732) EXPERGO BUSINESS NETWORK

SRL, STR. ARMENEASCA
NR.4, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ASTRONADE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru sportivi de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de polen de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente lichide cu vitamine de uz
medical, suplimente nutritive lichide, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente vitaminice
și minerale.

───────

(210) M 2022 00118
(151) 10/01/2022
(732) MIHAIL SUCIU, STR. NICOLAUS

OLAHUS NR. 51, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

OVERNIGHT EXPRESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

clase:
12. Vehicule de transport marfă, vehicule
terestre și mijloace de transport.

───────

(210) M 2022 00119
(151) 10/01/2022
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SA,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061103, ROMANIA

(540)

orgnit

(591) Culori revendicate: albastru (RAL 5012)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 01.05.01

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

9. Etichete codificate autoadezive.
───────

(210) M 2022 00120
(151) 10/01/2022
(732) RIVASOV SRL, STR. BARIERA

AMARU, NR. 1, CORP C9, JUDEȚ
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

LUFTBURG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar.

37. Construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, construcție de
proprietăți, construcție de magazine, construcție
de birouri, construcție de clădiri, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de proprietăți
industriale.

───────

(210) M 2022 00121
(151) 10/01/2022
(732) EMAGIC LIVE, STR.LOUSI

BLANC 8, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JazzAwake
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de festivaluri în scopuri educative,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizarea
spectacolelor, organizare de conferințe,
organizare de cursuri, organizare de spectacole
(servicii de impresariat), organizare de
petreceri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
activități didactice, organizare de activități
recreative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
muzicale, organizare de divertisment muzical,
organizare de interpretări muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
concursuri (divertisment), organizare de
seminarii educative, organizare de producții
teatrale, organizare de competiții educative,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de spectacole în
direct, organizare de servicii de divertisment,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de comedie,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
și coordonare de convenții, organizare și
prezentare de spectacole, organizare de ateliere
și seminare, administrare (organizare) de
activități culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare și coordonare
de concerte, organizare de spectacole de

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00008B), verde (HEX #2E8B57),
crem (HEX #FFE4B5), portocaliu (HEX
#F4A460)

36. Servicii imobiliare, managementul
proprietăților   imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
gestiunea imobilelor, administrare de imobile,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul.
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divertisment, organizarea și conducerea de
conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de concerte de muzică
pop, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de spectacole muzicale în
direct, realizare, coordonare și organizare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, organizare de spectacole în scopuri
educative, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare și coordonare de activități
culturale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
de competiții în scopuri culturale, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
servicii de festivaluri muzicale, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, coordonare de
festivaluri de film, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, concerte muzicale
pentru radio, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, rezervare de
bilete la concerte, rezervare de locuri la concerte,
închiriere de săli de concerte, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de rezervare de bilete pentru concerte, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte și
spectacole de teatru, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, regie de spectacol,
planificarea de spectacole, spectacole muzicale
live, producție de spectacole, producție de
spectacole scenice, producție de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producția de spectacole în direct, prezentare
de spectacole în direct, producție de spectacole
în direct, rezervări pentru spectacole de
divertisment, producție de spectacole și filme,
producție de spectacole de comedie, închiriere
de săli pentru spectacole, prezentări de
spectacole în direct, rezervare de locuri pentru
spectacole, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, servicii de rezervare de bilete

pentru spectacole, producție de spectacole de
divertisment cu instrumentiști.

───────

(210) M 2022 00122
(151) 10/01/2022
(732) MATEI CATALIN ALBERT,

STR.REPUBLICII. NR.50, AP.10,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IZOHOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08

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

17. Articole și materiale termoizolante, respectiv
cofraje termoizolante ICF, din polistiren.
35. Servicii de comerț cu amanuntul cu privire
la materiale de constructii, respectiv cofraje
termoizolante ICF, din polistiren.

───────

(210) M 2022 00124
(151) 10/01/2022
(732) VALENTIN NEAGU, STR.

BALANȚEI NR. 34A, SAT
PETRESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BOIERU', TRAI-TI-AR FAMILIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca
(exceptând transportul lor) pentru a permite
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clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine
de vânzare cu amănuntul prin cataloage și
reviste, de vânzare, prin corespondență sau prin
mijloace electronice (site-uri web).

───────

(210) M 2022 00125
(151) 10/01/2022
(732) SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI

DOJANA SI ASOCIATII, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 185, BL.
31B, SC. 1, ET. 6, AP. 16, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.11.13

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

45. Servicii juridice, consiliere juridică, servicii de
avocatură (servicii juridice), servicii de informații
juridice, servicii juridice legate de afaceri, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor (servicii juridice),
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice pentru înființarea și înregistrarea
firmelor, furnizare de informații despre servicii
juridice pe un site web, servicii juridice în legătură
cu negocierea de contracte pentru alte persoane,
cercetari juridice, asistență juridică la întocmirea
contractelor, consiliere juridică în procesul de

prezentare a unui răspuns la cererile de oferte,
consiliere și reprezentare juridică, consultanță
pentru afaceri juridice personale, furnizare de
opinii juridice de specialitate, mediere, servicii de
informare în materie de standarde comerciale,
servicii de înregistrare de societăți, servicii în
materie de litigii.

───────

(210) M 2022 00126
(151) 10/01/2022
(732) VALENTIN-STEFAN COSTACHE,

STR FAT FRUMOS, NR 7, BLOC
P13, SC 3, AP 90, ETAJ 5,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 051782,
ROMANIA

(540)

PayTeq
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Carduri magnetice de plată, carduri de plată
codificate magnetic.
36. Servicii de plată electronică, servicii
financiare de plată, servicii de plată
automatizată, servicii de card de plată, servicii
de finanțare cu plata în rate, servicii de plată la
distanță, servicii de plată automată de conturi,
servicii de plată a facturilor.

───────
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(210) M 2022 00127
(151) 17/01/2022
(732) SPECII PRODUCTION S.R.L.,

STR. TULCEA, NR. 8, CAM. 2,
BLOC TL2, ETAJ 2, AP. 39, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

SPECIAL K HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi

pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
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impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete

pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
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41. Furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la concerte muzicale, concerte de
muzică în direct, concerte muzicale pentru radio,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, demonstrații în direct pentru divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
în direct, interpretare de muzică și canto,
servicii de spectacole în direct, organizare
de concerte de muzică pop, organizare de
spectacole muzicale în direct, organizare de
spectacole muzicale, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și prezentare de
spectacole în direct, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, prezentare de
demonstrații de dans, prezentare de spectacole
de dans în direct, prezentare de spectacole de
divertisment în direct, prezentare de spectacole
de varietăți, prezentare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
prezentare în direct de producții muzicale de
crăciun, prezentări de spectacole în direct,
producere de concerte muzicale, producția de
spectacole în direct, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole în direct, realizare, coordonare și
organizare de concerte, regie artistică pentru
spectacolele muzicale, regie de spectacol,
regizare de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, servicii
de divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, servicii de festivaluri
muzicale, servicii de orchestră, servicii de
orchestră simfonică, servicii de realizare de

spectacole în direct, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, managementul activităților de
impresariat artistic.

───────

(210) M 2022 00129
(151) 10/01/2022
(732) SC FOSTERRA SERVICES S.R.L.,

STR. LIVEZII NR. 20E, CAM. 2,
JUD. BRAȘOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

C Certis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.15

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

9. Calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare, elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator,
afişaje şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor, sisteme de captură de imagini din
documente şi anume, elemente componente
pentru calculatoare, programe de calculator
şi periferice pentru prelucrarea informaţiilor
numerice şi de text, programe de
calculator în domeniul proceselor legate
de afaceri, elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator
pentru telecomunicaţii, calculatoare electronice,
mouse pad, genţi/ambalaje pentru transportul
calculatoarelor, carcase pentru asistenţi
personali digitali, sisteme de achiziţie de date,
echipamente pentru prelucrarea informaţiei,
echipamente periferice, echipamente de
verificare şi control, echipamente de
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siguranţă, sisteme pentru controlul automat
al proceselor, programe pentru calculator,
programe şi produse informaticeînregistrate sau
descărcabile, produse şi aplicaţii destinate
transmiterii fişierelor prin poşta electronică,
produse şi aplicaţii destinate criptării, semnăturii
electronice, expedierii şi recepţiei documentelor
cu regim de semnătură electronică, semnătura
electronica calificata descărcabilă, certificate
electroice de semnare a documentelor
descărcabile, certificate SSL, certificate digitale
semnătura cod descărcabile, certificate criptare
email S/MIME descărcabile, echipamente
pentru înregistrarea, memorarea, transmiterea,
reproducerea semnalelor, echipamente de
securitate pentru supravegherea şi protejarea
bunurilor şi a persoanelor, echipamente antifurt,
echipamente de emisie şi de recepţie,
echipamente şi aparate pentru învăţământ.
42. Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme
de energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, consultanţă în domeniul
calculatoarelor şi al aplicaţiilor acestora în
diferite domenii, conceperea, proiectarea,
realizarea sistemelor informatice, programare
pentru calculatoare, elaborarea programelor
pentru calculator, upgradarea programelor
pentru calculator, analize pentru implementarea
sistemelor de calcul, conversia de date şi/
sau de programme informatice, conversia
de date sau de documente dintr-un tip
de support în alt tip de support, servicii
de suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea
şi depanarea defecţiunilor programelor de
calculator, servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele, consultanţă
în materie de securitate în tehnologia informaţiei
- IT security, proiectare şi implementare de
soluţii de securitate în tehnologia informaţiei
- IT security, proiectare şi implementare de
registratură electronică, control de calitate, de
conformitate a transmisiilor de date, realizarea,
întreţinerea, actualizarea, reconstituirea bazelor
de date, închirierea timpului de acces la un
centru (server) pentru baze de date, închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, licenţiere pentru produse
informatice.

───────

(210) M 2022 00130
(151) 11/01/2022
(732) YOUTHFUL ZONE S.R.L, STR.

PRINCIPALĂ NR. 975A, JUD.
MARAMUREȘ, MOISEI, 437195,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SCYTE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.06; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Administrare de servere de la distanță,
administrare de servere, actualizarea paginilor
web pentru terți, găzduire de webloguri,
găzduire de server, găzduire de portaluri web,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
gazduire de continut digital, găzduirea site-
urilor informatice, găzduire de transmisii video,
găzduire de pagini web personalizate, găzduire
de platforme pe internet, găzduire de conținut
educațional multimedia, găzduire de conținut de
divertisment multimedia, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, dezvoltare de rețele
informatice, dezvoltare de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru transmisia
de date, dezvoltare și testare de metode de
calcul, de algoritmi și de software, diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator folosind
un software, exploatare de date, filigranare
digitală (watermarking), furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, gestionarea motoarelor
de căutare, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de sisteme
computerizate, închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, gestiunea tehnică
a aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
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managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare a
datelor, proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, proiectare de sisteme de stocare
a datelor, proiectare, creare și programare
de pagini web, întreținere de software de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de afișare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
procesare de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date, proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, punerea la dispoziție
de instalații pentru centre de date, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, redactare tehnică, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
configurare a rețelelor informatice, servicii de
diagnostic computerizat, servicii de proiectare
și programare informatică, servicii de rețele
informatice, servicii de transfer de date, servicii
informatice de analiză de date, servicii tehnice
privind calculatoarele, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, servicii
tehnologice în domeniul calculatoarelor,
testarea performanțelor computerelor, teste de
performanță a calculatorului, analiza sistemelor
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, design grafic pe calculator pentru
cartografiere prin proiecție video, proiectare
și dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără fir
pentru transmitere de date, servicii consultative
și informații despre periferice de calculator,
servicii de analiză privind calculatoarele,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, crearea și întreținerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, creare, întreținere și

găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), consultanță în domeniul rețelelor și
aplicațiilor pentru cloud computing, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
cloud computing, facilitarea utilizării temporare
de software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de date, furnizare de software
nedescărcabil online, găzduire de baze de date
de calculator, găzduire de conținut digital, și
anume jurnale și bloguri online, găzduire de
conținuturi multimedia pentru terți, găzduire de
date, fișiere, aplicații și informații computerizate,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire
de pagini web ale terților pe un server, pentru
o rețea globală de calculatoare, găzduire de
pagini web pe internet (hosting), găzduire de
platforme de comerț electronic pe internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
găzduire de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), găzduire de site-
uri pentru dispozitive mobile, găzduire de site-uri
web pentru terți, găzduire de software destinat
utilizării la gestionarea bibliotecilor, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, găzduire
de spații web online pentru terți, pentru partajare
de conținut online, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive, găzduire de spațiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse și servicii, gestionare de active digitale,
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere,
găzduire de spațiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale, găzduirea
de conținut digital pe internet, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, găzduirea de podcasturi, găzduirea de
platforme de tranzacții pe internet, găzduirea
de spațiu de memorie pe internet, găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web), găzduirea
unui site pentru stocare electronică de fotografii
digitale și videoclipuri, găzduirea unui site
web online pentru crearea și găzduirea de
micro site-uri web pentru afaceri, închiriere de
programe pentru procesarea datelor, închiriere
de software de divertisment, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, închiriere de software
pentru baze de date electronice, închiriere de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
închiriere de software pentru importarea și
gestionarea datelor, închiriere de software
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pentru jocuri video, închiriere de software pentru
prelucrarea datelor, închiriere de spații de
stocare pentru site-uri web, închiriere de spații
de stocare electronică pe internet, închirierea de
software, închirierea de programe informatice,
închirierea de programe (software) pentru
computere, închiriere de spațiu de memorie pe
servere pentru găzduirea de buletine informative
electronice, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
închirierea serverelor web, închirierea de
software pentru accesarea internetului, închirieri
de aplicații informatice, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, închirieri de hardware
și software, închirieri de calculatoare și de
software de calculator, închirieri de calculatoare
și de software, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, infrastructură ca serviciu
(iaas), închirierea de programe informatice,
stocare de date online.

───────

(210) M 2022 00132
(151) 11/01/2022
(732) BAR SHALOM S.R.L., STR.

DOMNIȚA RUXANDRA NR. 4,
CAMERA 2, ETAJ 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Dreams by Avi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

43. Servicii de cafenea, servicii oferite de bar.
───────

(210) M 2022 00133
(151) 13/01/2022
(732) URBAN SLOWFOOD, STR. DEVA

NR. 48, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. SIBIU,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Zupp'art

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
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servicii oferite de restaurante de delicatese,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.
45. Licențierea de baze de date (servicii
juridice), exploatare de drepturi de proprietate
industrială și drepturi de autor prin licențiere
(servicii juridice), gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), licențiere de
materiale tipărite (servicii juridice), licențierea
conceptelor de franciză (servicii juridice),
licențierea cercetării și dezvoltării (servicii
juridice), acordare de licențe altor persoane
pentru utilizarea de drepturi de proprietate
industrială și drepturi de autor, acordare de
licențe de proprietate intelectuală în domeniul
drepturilor de autor (servicii juridice), acordare
de licențe de proprietate intelectuală în domeniul
mărcilor (servicii juridice), acordare de licențe
pentru calculatoare, acordare de licențe pentru
software de calculator (servicii juridice), acordare
de licențe tehnologice, acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și
drepturi de autor (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru mărci (servicii juridice),
consultanță în legătură cu respectarea protecției
datelor.

───────

(210) M 2022 00134
(151) 11/01/2022
(732) OPTEAM MED SRL, STR.

MAȘINA DE PAINE NR. 6, BLOC
R31, SCARA B, ETAJ 5, APT.
65, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

OPTEAM CHIRURGIE
ONCOLOGICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.11.02

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

44. Servicii medicale.
───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#099647, HEX #7ccb7d); mov (HEX
#646dca, HEX #9aa3cd), alb (HEX
#ffffff)
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(210) M 2022 00135
(151) 11/01/2022
(732) ENVOGUE RESIDENCE EST

S.R.L, STR. NICOLAE FILIMON
NR. 28, BL. 18, SC. 1, ET. 3, AP.
20, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ENVOGUE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2022 00136
(151) 11/01/2022
(732) CRISTINA GIOADĂ, STR. UNIRII

NR. 22E, BL. PA2, AP. 12, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Neuitatele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.01; 26.11.03

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

16. Timbre poștale, cărți poștale, cărți poștale
nescrise, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
lenticulare, blocnotesuri ilustrate, cărți ilustrate,
cartonașe ilustrate, grafice tipărite, desene
grafice, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, tiraje de arte grafice,
reproduceri de artă grafică, cărți cu artă grafică,
desene.

───────

(591) Culori revendicate: negru, albastru, 
gri,alb
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(210) M 2022 00139
(151) 11/01/2022
(732) SVOD MEDIA SRL, BLD.

FERDINAND I, NR.70, CAMERA
NR.1, ET.2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SVODMEDIA

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

14. Curele din plastic pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, accesorii pentru ceasuri, articole
de ceasornicărie, ceasuri cu brățară, brățări de
ceas, brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, casete de prezentare pentru
ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele, curele
de ceas din nailon, curele de ceas din metal,
piele sau plastic, curele de ceas din piele, cutii
de ceas, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, curele de ceas din silicon,
curele de ceas din elastomer, curele de ceas din
piele, curele de ceas din piele naturala, curele de
ceas din metal, curele de ceas din inox.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, fete pentru telefoane
celulare, carcase pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente. prize de extensie
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile. huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,

9. Folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, fete pentru telefoane celulare,
carcase pentru telefoane mobile, software pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, programe
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
telefoane mobile, prize de extensie pentru
telefoane.
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din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
curele din plastic pentru ceasuri, curele pentru
ceasuri de mână, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele pentru ceasuri din clorură de
polivinil, accesorii pentru ceasuri, articole de
ceasornicărie, ceasuri cu brățară, brățări de
ceas, brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, casete de prezentare pentru
ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele, curele
de ceas din nailon, curele de ceas din metal,
piele sau plastic, curele de ceas din piele, cutii
de ceas, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, curele de ceas din silicon,
curele de ceas din elastomer, curele de ceas din
piele. curele de ceas din piele naturala. curele de
ceas din metal, curele de ceas din inox.

───────

(210) M 2022 00140
(151) 11/01/2022
(732) MAGAZINUL DE INFORMATII

S.R.L, STR. DEZROBIRII NR.115,
BL.A28, SC.1, ET.2, AP.8,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4 , BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

Utilmond - Știi pe cineva?
E suficient să ne știi pe noi.

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

9. Baze de date (electronice), baze de date
interactive, baze de date electronice înregistrate
pe suporturi informatice, broșuri electronice
descărcabile, clipuri video preînregistrate,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
cu muzică descărcabile, înregistrări audio,

înregistrări multimedia, înregistrări video,
modele de realitate virtuală, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, aplicații software descarcabile,
aplicație software pentru servicii de cloud
computing descarcabila, aplicații de birou
și de întreprindere descrcabila, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile descarcabile, aplicații mobile descrcabile,
aplicații mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile
descarcabile, aplicații pentru fluxul de lucru
descarcabile, aplicații software descarcabile,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații software descărcabile,
compilatoare, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, pachete de software,
platforme de software colaborative (software),
software de aplicații de calculator, software
de aplicații pentru dispozitive mobile, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, software de calculator descărcabil
pentru monitorizare la distanță și analiză,
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
de calculator pentru controlul timpului, software
de calculator pentru contabilitate inter-rețea
în domeniul telecomunicațiilor, software de
calculator pentru căutarea de date, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de date, software de compilare, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
software de simulare, software de sistem de
gestionare a fluxului de lucru, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze
de date, software pentru aplicații de calculator
destinat utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software pentru cititoare de cârduri,
software pentru comandarea terminalelor
cu autoservire, software pentru contracte
inteligente, software pentru dezvoltare de
aplicații, software pentru dezvoltare de produse,
software pentru editare, software pentru furnizori
de soluții digitale, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, software pentru intranet,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru mijloace de comunicare și pentru
publicare, software pentru prelucrarea de
imagini, grafice, conținut audio, conținut video
și text, software pentru servere de aplicații,
portaluri inteligente pentru stocare definită prin
software, portaluri inteligente pentru analiza
de date în timp real, programe informatice
interactive bazate pe inteligentă artificială,
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software de învățare automată pentru analize,
software de învățare automată pentru publicitate,
programe de controlare a proceselor, sisteme
biometrice de identificare, software biometric,
software de calculator pentru sisteme biometrice
de identificare și autentificare a persoanelor,
firmware și drivere pentru dispozitive, interfețe
de computer, întreținere de software, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
programe de sisteme de operare pentru rețele,
software de calculator pentru migrarea între
distinctele sisteme de operare folosite de
rețeaua informatică, software de optimizare,
software de protejare a confidențialității, software
pentru serverul de acces la rețea, aplicații
software pentru web descarcabile, software
bancar, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de afișaj
electronic, Software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet, Software de calculator
descărcabil folosit ca interfață de programare a
aplicației (API), Software de comerț electronic
și de plăți electronice, software de management
de conținut, software de monitorizare de rețele
tip cloud, software pe partea de server, software
pentru accesarea repertoriilor de informații
care pot fi descărcate din rețeaua globală
de calculatoare, software pentru aplicații web
și servere, software pentru cloud computing,
software pentru extranet, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-uri web,
software pentru motoare de căutare, software
pentru servere, software pentru servere de
baze de date, software pentru servere de
aplicații, software pentru servere de fișiere,
software pentru servere de comunicații, software
pentru servere de cloud, software pentru
servere media, software pentru servere virtuale,
software pentru serverul de acces la rețea,
software pentru streaming de multimedia,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date.
35. Activități publicitare, în special cu privire
la rețele de telematică și de telefonie,
actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,

administrare în materie de activități de
marketing, afișare de anunțuri publicitare pentru
terți, agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, anunțuri clasificate, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de
franciză, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, difuzarea de date privind
publicitatea, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare
de servicii publicitare, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
intermediere publicitară, întocmirea de texte de
publicitate comercială, marketing de baza de
date, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, marketing digital, marketing
pe internet, marketing promoțional, mostre de
produse, negociere de contracte de publicitate
pentru terti, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
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în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de campanii publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, producție de material
publicitar, producție de publicitate televizata si
radiofonica, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin
programe de cârduri de reduceri, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
cârduri cu premii de fidelitate, promovare
online de rețele informatizate și pagini
web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, reactualizarea

materialelor publicitare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de generare
de clienți potențiali, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing în domeniul optimizării traficului pe
site-uri web, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
abonament la un pachet media de informații,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicații, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu privire
la produse de consum, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte [pentru
terți], intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de cumpărări colective, organizare
de tranzacții comerciale și contracte comerciale,
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relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea.
38. Administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
furnizarea de camere de chat virtuale prin
intermediul mesajelor de text, colectare și
transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace electronice, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
prin mijloace electronice, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet,
comunicații peer-to- peer, comunicații prin
rețele electronice, consultanță în domeniul
comunicațiilor, expediere de înștiințări,
exploatare de sisteme de telecomunicații,
exploatarea rețelelor electronice de comunicații,
furnizare de conexiuni de telecomunicații
pentru linii de chat, furnizare de conexiuni
de telecomunicații pentru centre de date,
furnizare de informații privind comunicațiile
media, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
telecomunicații wireless prin intermediul rețelelor
de comunicație electronica, furnizarea accesului
la rețele de comunicații electronice și la baze
de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
furnizarea de instalații de comunicare pentru
interschimbarea datelor digitale, servicii de
accesare a telecomunicațiilor, servicii de
colectare și transmitere de mesaje, servicii
de comunicare de date accesibile prin cod
de acces, servicii de comunicare de date
care pot fi accesate cu parolă, servicii de
comunicare electronică pentru transmisia de
date, servicii de comunicare pentru transmisia
de informații, servicii de comunicații, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii de
comunicații electronice cu privire la autorizarea
cârdurilor de credit, servicii de comunicații
electronice, servicii de comunicații furnizate
electronic, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de geolocalizare(servicii de
telecomunicații), servicii de informare privind
rețelele electronice de comunicare, servicii de
mesagerie, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații legate de comerțul
electronic, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de transmisie de informații
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date, sunete

organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare electronică a
comenzilor, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, realizare de abonamente
la pachete de informații, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, servicii
de comandă în contul terților, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere comercială referitoare la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, administrare
de afaceri, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrare
interimară de afaceri, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență administrativă
în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în management pentru companiile
comerciale, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, organizare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizarea pentru terți de servicii de mesaje
telefonice de întâmpinare și de servicii de
recepționare telefonică, planificare a întâlnirilor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de colaborări de afaceri în
rețea, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de funcții administrative, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de intermediere comercială în legătură cu
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și imagini, servicii de videotext interactiv, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii telematice care pot fi accesate cu
parolă, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer automat de date digitale
utilizând canale de telecomunicații, transfer de
date prin telecomunicații, transmisie de date
pentru terți, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
comunicare de date pentru asistența în luarea
deciziilor, transmisie de la distanță de date
prin intermediul telecomunicațiilor, transmisie
de pachete de date și imagini, transmisie de
semnale pentru comerț electronic prin sisteme
de telecomunicații și prin sisteme de comunicații
de date, transmisie electronică de comunicări
scrise, transmisii de date, transmitere de
comunicații codificate, transmitere de informații
în scopuri de afaceri, transmitere de mesaje,
date și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere digitală de date pe
internet, transmitere electronică de mesaje și
date.
42. Actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor
web pentru terți, administrare de servere,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații, creare
de platforme informatice pentru terți, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, exploatare de date, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (ITSM), închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a datelor,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, proiectare,
creare și programare de pagini web, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, servicii de
configurare a rețelelor informatice, servicii de
diagnostic computerizat, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de rețele informatice, servicii de transfer
de date, software ca serviciu (SaaS), consultanță
în domeniul software- ului ca serviciu (SAAS),
software ca serviciu (SAAS) care oferă software
de învățare automată.

───────

(210) M 2022 00142
(151) 11/01/2022
(732) TRANSILVANIA HEALING MED

SRL, STR. ANDREI MURESANU
NR. 40, AP. 12, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400071, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Natural Healing
Health & Beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.15

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

5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente.

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#6a5a40), verde (HEX #5fbb46,
#4fb267)
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(210) M 2022 00143
(151) 11/01/2022
(732) DEIAN NICOLICI, STR. NICOLAE

LABIS NR. 15, JUDETUL ILFOV,
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

WHEELOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 26.01.03

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

45. Servicii de rețele de socializare on-line.
───────

(210) M 2022 00145
(151) 11/01/2022
(732) TATIANA TUZLUCOVA, DRM.

BELŞUGULUI, NR.33-43, BL.3,
SC.2, ET.2, AP.55, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MAXIM TROCIN, DRM.
BELŞUGULUI, NR.33-43, BL.3,
SC.2, ET.2, AP.55, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MAZZART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii oferite de saloane
de frumusețe, servicii de manichiură, servicii de
pedichiură.

───────
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(210) M 2022 00147
(151) 11/01/2022
(732) TOTUL NATURAL SI BUN SRL,

STR. NICOLAE IORGA, NR.10,
SPAȚIU COMERCIAL, JUDEȘ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Jophiele Sweet Angel's Cake

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.18; 26.01.04

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii oferite de restaurant, bistro şi
ceainării, servicii oferite de baruri și cafenele.

───────

(210) M 2022 00150
(151) 11/01/2022
(732) IMPULSE DESIGN SRL, STR.

LACUL PLOPULUI 10, BLOC V7,
SC.1, ET. 3, AP. 13, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIN INIMĂ PENTRU
SECTORUL NOSTRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.01; 27.07.01;
26.11.06

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

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

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
032C), mov (Pantone 526C), verde
(Pantone 360C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

187

(210) M 2022 00151
(151) 11/01/2022
(732) VINICOLA AVERESTI 2000 SA,

COMUNA BUNESTI-AVERESTI,
JUDEŢ VASLUI, SAT AVERESTI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

BUSUIOACA DE
BOHOTIN SPECTRUM

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

33. Vinuri din soiul Busuioaca de Bohotin.
───────

(210) M 2022 00152
(151) 11/01/2022
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185 , BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, BUCURESTI,
020078, ROMANIA

(540)

EL TORO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome chimice sub formă lichidă folosite pentru
a reîncărca cartușele de ăigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigări electronice, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din glicerină
vegetală, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din propilen glicol, lichid pentru
țigări electronice (lichid electronic) compus din
arome sub formă lichidă pentru reumplerea
cartușelor de țigări electronice, soluții lichide
pentru utilizare în țigări electronice, soluții
de nicotina lichidă pentru utilizare în țigări

electronice, substanțe pentru a fi inhalate cu
ajutorul narghilelelor, în special arome.

───────

(210) M 2022 00154
(151) 12/01/2022
(732) RAIFFEISEN BANK S.A.,

CALEA FLOREASCA, NR. 246
C, CLADIREA SKY TOWER,
ETAJELE 2-7, 10 ŞI 15, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RAIFFEISEN ONLINE
CORPORATE

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiza şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2022 00155
(151) 12/01/2022
(732) RAIFFEISEN BANK S.A.,

CALEA FLOREASCA, NR. 246
C, CLADIREA SKY TOWER,
ETAJELE 2-7, 10 ŞI 15, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SMART CASHBOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiza şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2022 00158
(151) 12/01/2022
(732) ACORD PLUS SRL, BD-UL

ALEXANDRU CEL BUN NR. 3, BL.
X11, ET. 10, AP. 65, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050707, ROMANIA

(540)

sft Future Irrigation

(531) Clasificare Viena:
03.02.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
11. Sisteme de aspersoare pentru irigare,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire cu
apă, aparate de filtrare a apei, aparate de filtrare
pentru instalațiile de alimentare cu apă , aparate
de filtrare a apei potabile, filtre pentru aparate de
filtrare a apei, aparate pentru filtrarea apei (altele
decât mașini), aparate pentru filtrarea apei, de
uz domestic .aparate pentru filtrarea apei, de uz
industrial, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, unități de
filtrare cu membrană pentru aparate de tratare
a apei, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
picurător pentru robinete de apă, filtre pentru
dispozitive de alimentare cu apă , dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă , dispozitive de
purjare de aer folosite împreună cu instalațiile
de alimentare cu apă, dispozitive de purjare
de aeru folosite împreună cu instalațiile de

distribuire a apei, dispozitive de pulverizare
a apei (automate), dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, elemente
de filtrare pentru preaplinul rezervoarelor de
alimentare cu apă, instalații de filtrare a apei,
aspersoare de grădină (automate), sisteme
de aspersoare pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, aspersoare
automate pentru sistemele de irigații agricole,
aspersoare automate pentru sistemele de
irigații în horticulture mașini de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în horticultura,
instalații (automate) de irigare prin aspersiune
folosite în agricultură, instalații (automate) de
irigare prin aspersiune folosite în horticultura,
aspersoare (instalații automate) pentru irigarea
florilor și a plantelor instrumente (automate) de
irigare prin aspersiune, cu excepția mașinilor,
mașini de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, instalații (automate) de
irigare prin aspersiune pentru terenurile de
golf, aspersoare (automate) pentru instalații
de suprafață, aspersoare (automate) pentru
instalații subterane, valve pentru reglarea apei
(accesorii de reglaj), instalații agricole pentru
irigare, instalații automate de irigare, duze de
pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, aparate de irigare pentru
fertilizare, instalații automate de irigare pentru
plante, instalații automate de irigare pentru
grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
aparate pentru filtrarea apei, unități de filtrare a
apei, filtre grosiere pentru filtrarea apei, robinete,
robinete de combinare (robinete), robinete
automate, mânere de robinete, robinete de
apă, robinete pentru țevi, pulverizatoare pentru
robinete, robinete pentru conducte, ventile de
amestec (robinete), robinete cu două rozete,
robinete pentru montarea conductelor, robinete
(accesorii pentru instalații), robinete de apă
controlate electric, robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru alimentare cu
apă, robinete pentru controlarea fluxului de apă,
supape cu flotor (robinete cu plutitor), robinete de
închidere pentru reglarea debitului apei, robinete
cu funcție de economisire a apei, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare cu
apă.
17. Îmbinări pentru țevi (nemetalice), eclise de
îmbinare nemetalice, garnituri pentru îmbinări,
garnituri pentru etanșarea îmbinărilor, compuși
de îmbinare cu filet, compuși pentru îmbinare
de țevi, izolații din cauciuc pentru îmbinări,
articole din cauciuc pentru îmbinări, compuși

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de etanșare nemetalici pentru îmbinări, piese
nemetalice de îmbinare pentru furtunuri, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
compuși pentru îmbinarea țevilor pentru fisuri,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
articole confecționate din cauciuc sintetic pentru
îmbinare, compoziții din mastic pentru etanșare
și îmbinare, garnituri de etanșare din grafit pentru
pompe, îmbinări și supape, șaibe din cauciuc
pentru formarea de îmbinări etanșe (altele
decât cele pentru robinete de apă), compuși
maleabili pentru utilizare la îmbinare și etanșare,
compuși de îmbinare a țevilor pentru prevenirea
scurgerilor, compuși de cauciuc siliconic pentru
izolarea îmbinărilor, compuși pentru îmbinarea
țevilor pentru prevenirea ruginii, garnituri de
etanșare de grafit pentru îmbinări, bandă pentru
îmbinare de țevi, coturi nemetalice pentru
conducte, coturi nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri, racorduri nemetalice pentru furtun,
racorduri de țevi nemetalice, racorduri de
țeavă nemetalice, racorduri de dilatare flexibile,
racorduri nemetalice pentru țevi, racorduri
nemetalice pentru tuburi, racorduri pentru tuburi
(nemetalice), fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice, racorduri nemetalice pentru țevi
rigide, garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
racorduri, racorduri pentru îmbinări (nemetalice)
pentru conducte, racorduri cu cot (nemetalice)
pentru conducte flexibile, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, inele de etanșare
pentru racorduri de furtunuri (nemetalice), inele
de etanșare pentru racorduri de conducte
(nemetalice), racorduri de țevi compuse în
principal din plastic, inele din cauciuc folosite
ca racorduri de etanșare pentru țevi, racorduri
de țevi nemetalice (piese de țevi de apă rigide),
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), valve din cauciuc
sau din fibre vulcanizate, produse de filtrare
din fibră de sticlă vândute sub formă de role,
furtun cu cot cu flanșă, inele de etanșare pentru
robinete de apă, furtun semifabricat, furtunuri de
cauciuc, furtunuri reglabile nemetalice, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, manșoane nemetalice pentru , furtunuri
adaptate pentru irigație, furtunuri de apă pentru
irigații, tuburi de furtun din cauciuc, furtun cu
cot cu flanșă, furtunuri poroase pentru irigații,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), furtunuri de
apă pentru grădină, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri flexibile pentru
folosirea la irigații, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,

toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice.

───────

(210) M 2022 00159
(151) 12/01/2022
(732) ASOCIATIA ZI DE BINE, SOS

COLENTINA NR. 62, BL. 104,
SC. B, ET. 5, AP. 70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZI de BINE

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 00160
(151) 12/01/2022
(732) STAR SYSTEMS DEFENCE S.R.L.,

INTRAREA DRIDU NR. 7, BL F13,
SC B, ETAJ 9, AP 78, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STAR SYSTEMS
DEFENCE For your safety!

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
24.05.03; 01.01.02; 01.01.10

clase:
37. Instalare de sisteme de securitate.
45. Servicii de pază, servicii de pază și protecție,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de pază antiefracție, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de monitorizare a alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de monitorizare a alarmelor, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

(210) M 2022 00161
(151) 12/01/2022
(732) ANFLO MARKETPLACE S.R.L.,

ALEEA CRICOVUL DULCE NR. 5,
BL. 16, SC. 2, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

Clinio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.04.05; 26.05.01; 26.03.02

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

35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul
unor platforme de internet proprii sau terțe ori
aplicații mobile, pentru servicii de curățenie,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții, campanii online sau offline pentru
servicii de curățenie, respectiv servicii conexe
și accesorii acestora, furnizarea de informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri în domeniul serviciilor de curățenie.
37. Servicii de curatenie si de menaj, inchiriere
de utilaje, instalatii si echipamente pentru
curatenie si intretinere.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

191

(210) M 2022 00162
(151) 12/01/2022
(732) INFOFARM S&I S.R.L., STR.

DECEBAL NR. 42, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

AFTOGERANIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 00163
(151) 12/01/2022
(732) NEW FACTORY IMPEX LTD

S.R.L., STR. 1 DECEMBRIE NR.
72, JUD. BIHOR, ALEȘD, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Karla Snack de
la Mama Natura

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.10

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,

pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,

(591) Culori revendicate: roșu, portocaliu,
verde, albastru
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extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.

31. Plante de aloe vera, anşoa,
viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
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arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare/seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală/
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.

───────

(210) M 2022 00164
(151) 12/01/2022
(732) BBMK STEEL S.R.L., BD. CAMIL

RESSU NR. 44, BL. C14, SC. 5, ET.
2, AP. 57, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEAKAISA

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

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul de
bunuri si servicii prin intermediul domeniului
www.neakaisa.ro, in special a obiectelor
sanitare, bunurilor pentru amenajarea si
încălzirea casei, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru cumpărători în alegerea
bunurilor și serviciilor, strângerea la un loc,
în folosul terților, a unei game variate
de bunuri, în special a obiectelor sanitare,
bunurilor pentru amenajarea și încălzirea
casei (exceptând transportul lor), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, publicitatea, prin
orice mijloc de comunicare, a bunurilor
și serviciilor comercializate prin intermediul
magazinului online NEAKAISA, Prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstrații
cu produsele comercializate, servicii de
intermediere comercială.

───────

(210) M 2022 00173
(151) 12/01/2022
(732) ION CRINU CIRSTEA, STRADA

SOARELUI, NUMARUL 48, BLOC
2, APARTAMENT 4, JUD. ILFOV,
DUDU, 077041, ILFOV, ROMANIA

(540)

lutbit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini de imprimat pentru utilizare cu articole
din ceramică
21. Recipiente ceramică, artă murală din
ceramică în 3d, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi realizate
din ceramică, căni confecționate din ceramică,
căni din ceramică, capace din ceramică pentru
cutii de șervețele, crăticioare din ceramică,
cupe confecționate din ceramică, cutii de
ceramică, cutii de ceramică pentru monede,
cutii din ceramică, figurine de porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă pentru torturi,
figurine realizate din ceramică, ghivece de
ceramică, ghivece din ceramică, lucrări de artă
confecționate din ceramică, lucrări de artă din

(591) Culori revendicate: alb, albastru 
(HEX#2E5C6E)
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porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, ornamente de ceramică, ornamente
din ceramică, pitici de grădină din ceramică,
plăci de ceramică, plăci din ceramică, produse
din ceramică pentru bucătărie, pușculițe
din ceramică, sancai din dinastia tang
(ceramică emailată în trei culori), sculpturi
din ceramică, servicii de cafea de ceramică,
statuete confecționate din ceramică, statuete
de ceramică, statuete din ceramică, statui
din porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, vase de ceramică, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase din ceramică,
vase pentru copt din ceramică, vaze din
ceramică pentru podea, veselă din ceramică

───────

(210) M 2022 00174
(151) 12/01/2022
(732) STELLAR RE INTERMEDIARIES

BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL, STRADA
BARBU VACARESCU NR. 42A,
ET.2, BUCURESTI, 020281,
ROMANIA

(540)

Stellar Re

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, agenții de import-export în

domeniul energiei, consiliere cu privire la
produse de consum, consultanță privind calculul
de cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, cotații de preț pentru produse
sau servicii, cotații pentru oferte de licitații,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
informații despre metode de vânzare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, negociere
de contracte pentru terți cu plătitorii de
servicii medicale, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte pentru terți privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.11; 01.01.02

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#054882)
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de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la servicii de
internet, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, prelucrare administrativă a reclamațiilor
în perioada de garanție, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii administrative referitoare
la planurile de cumpărare de acțiuni de către
angajați, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de comandă în contul terților,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comparare a prețurilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de telemarketing, vânzare prin licitație

publică, servicii pentru promovarea exporturilor,
servii de abonamente la publicații, pentru terți.
36. Servicii de asigurare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, servicii de evaluare, servicii financiare,
monetare și bancare, colectarea de fonduri și
sponsorizare.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00175
(151) 12/01/2022
(732) GHEORGHE POPESCU, SOS.

EROU NICOLAE IANCU NR.87E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DEFENSE by Gică Popescu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 00176
(151) 12/01/2022
(732) GHEORGHE POPESCU, SOS.

EROU NICOLAE IANCU NR.87E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DEFENCE by Gică Popescu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2022 00177
(151) 12/01/2022
(732) SMART BUY CONCEPT SRL, STR.

1 MAI, NR.51C, AP.14, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

IUKA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

14. Pietre prețioase, metale prețioase și aliajele
acestora, aliaje de argint, cutii din metale
prețioase, cutii suvenir din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, bănuți
de aramă, brelocuri placate cu metale prețioase,
brățări de identificare (bijuterii), lingou de aur,
monede, monede comemorative, monede de
colecție, monede din aur, monede făcute din
lingouri de aur, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din metal (metale prețioase),
obiecte de artă din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, seturi de monede
pentru colecționari.

───────

(210) M 2022 00178
(151) 12/01/2022
(732) CATERING & EVENTS LOGISTICS

SRL, SOS. OLTENITEI NR.15-15A,
CAMERA 1, ETAJ 2, AP.16,
JUDETUL ILFOV, ILFOV, 759112,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MEMENTO MORI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. vinuri cu
denumire de origine controlată din arealul Buzau.
35. Publicitate şi afaceri (comerţ en gros şi
en detail), managementul comercial pentru
(exploatare) reţele magazine, servicii de agentii
de import- export.

───────

(210) M 2022 00179
(151) 12/01/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Povești cu Fuchs
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut

(591) Culori  revendicate:  galben  (Ral  1002),
maro (Hex #cea06c), negru
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procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,

amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
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aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute

prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
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pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────

(210) M 2022 00180
(151) 12/01/2022
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A,

CALEA CHISINAULUI NR.32,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

CONEXDIST

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor) permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzare cu ridicată precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
postarea de materiale publicitare, recrutarea
de personal, oferirea de informații comerciale
pentru consumatori în alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 00181
(151) 12/01/2022
(732) ADRIAN BEST CREATIVE

SRL, STR. PRINCIPALA, NR.
7, JUDETUL DAMBOVITA, SAT
CATUNU, COM. CORNESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

WASH ARWIL
COLOUR FRESHNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 09.03.05;
09.03.09; 26.01.01; 05.05.20

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

3. Detergenți de haine.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu detergenți de haine.

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

(591) Culori revendicate: negru (Hex
#222324), portocaliu (Hex #e1da8d),
rosu (Hex #c2132f), roz (Hex #c986b8),
albastru (Hex #3f7ac2), (Hex #275d85),
(Hex #88aee0), alb (Hex #ffffff), rosu
(Hex #ee1b22)

───────
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(210) M 2022 00182
(151) 12/01/2022
(732) COSTEL NICULAE, STR. LUICA

NR. 35 A, BL. IV, AP. 81, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MP MyPlace - Feels
good to be Home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2022 00184
(151) 12/01/2022
(732) TEODOR-DANIEL TUCA, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU NR. 22
G, JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

pawtisserie.ro homemade
pet bakery TANDRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.01.06; 03.01.08

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

31. Malț pentru animale, biscuiți pentru
animale, făină pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, biscuiți dulci pentru animale,
alimente leguminoase pentru animale, produse
comestibile pentru animale, hrana mixta pentru
animale, hrana pentru animale domestice,
preparate pentru hrana animalelor, prăjituri din
cereale pentru animale, produse alimentare
măcinate pentru animale, alimente la conserva
pentru animale, faina de arahide pentru animale,
turte de arahide pentru animale, hrana pentru
animale de companie, produse comestibile
pentri animale de comapnie, hrana comestibila
pentru animale pentru masticat, tarate de orez
pentru animale, pasta de amidon pentru animale,

(591) Culori revendicate: albastru (RGB 174
217 224), , galben (RGB 250 243 221),
alb (RGB 255 255 255), negru (RGB
000, 59 62 66), roz (RGB 255 166 158)
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biscuiți din cereale pentru animale, boabe de
roșcove de Chile, produse alimentare si hrana
pentru animale, pulbere 3e alge pentru hrana
animallelor, alimente pe baza de lapte pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, hrana pe baza de
cereale pentru animale, preparate din cereale
fiind hrana pentru cereale, praf de semințe
de ulei pentru animale, hrana pentru animale
sub forma de granule, hrana pentru animale
sub forma de bucăți, proteine alimentare de
grâu pentru animale, hrana pentru animale sub
forma de nuci, hrana ade animale derivata din
materie vegetala, alimente pentru animale care
conțin extracte din plante, oase si batoane de
mestecat pentru animale domestice, semințe
preparate pentru animale, faina de ovăz pentru
animale, cereale procesate pentru animale,
boabe procesate pentru animale, faina din boabe
de soia pentru animale, hrana la conserva
cu conținut de carene pentru animale tinere,
inlocuitori de lapte pentru utilizare ca alimente
pentru animale, prăjituri de ovăz pentru animale,
biscuti de ovăz pentru animale, reziduuri din
tratarea grăunțelor de cereale pentru animale,
hrana pe baza de sos de soia pentru animale,
extracte de malt pentru a fi consumate de
animale, preparate pentru animale de companie
sub forma de batoane de joaca, malt cu albumina
pentru animale (nu de uz medical), hrana de
animale constând in produse din semințe de
soia, hrana sub forma de articole de rontait
pentru animale de companie.
35. Publicitate sub toate formele (radio, tv,
internet, scrisa), servicii de comerț sub toate
formele a produselor din clasa 31, servicii
de agenții de import-export, conducerea și
administrarea afacerilor, toate acestea in
legătură cu produsele din clasa 31.

───────

(210) M 2022 00185
(151) 12/01/2022
(732) CUVEEO FOOD AND BEVERAGE

SRL, SOS. BANATULUI 40-42,
T41, P8820, 8826, 8827, JUDETUL
ILFOV, CHITILA - ILFOV, 077045,
ILFOV, ROMANIA

(540)

VINNEO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

35. Servicii de publicitate, promovare, servicii de
comert on line cu amanuntul de bauturi.

───────

(210) M 2022 00186
(151) 12/01/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

NELDION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, produse
farmaceutice, analgezice, medicamente pentru
scopuri medicale, medicamente de uz uman,
substanțe dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, suplimente nutritive,

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#47C1C4), gri (HEX #767171)
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suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2022 00187
(151) 12/01/2022
(732) NAGEL TREND GROUPE S.R.L.,

STR. GRIGORE MOISIL NR. 6,
BL. PK11, SC. 2, ET. 2, AP. 16,
JUDETUL ILFOV, 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

NATALI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05; 26.11.05

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

3. Produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, preparate pentru pedichiură,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse

pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), ojă de unghii, lac de unghii.
8. Accesorii pentru manichiură, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, pile
de unghii pentru manichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură, truse
de pedichiură electrice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfeci (forfecuțe) de
unghii, unghiere, unghiere pentru întreținerea
pielițelor, unghiere (electrice sau neelectrice).
11. Sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de vase, lămpi de unghii.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acetonă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele cosmetice umezite în prealabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru întărirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lac
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de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu truse de manichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etuiuri pentru instrumente de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pile de unghii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumentar de pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
truse de pedichiură electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
manechiură și pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuțe)
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unghiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unghiere pentru
întreținerea pielițelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sterilizatoare cu
ultraviolete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare de aer, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sterilizatoare cu abur, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sterilizatoare de vase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dozatoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare pentru cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acetonă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele cosmetice umezite în
prealabil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede impregnate cu un produs de curățat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru întărirea unghiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ojă
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri pentru instrumente
de manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pile de unghii pentru
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instrumentar
de pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu truse de pedichiură electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ustensile pentru manechiură și pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foarfeci (forfecuțe) de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu unghiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere pentru întreținerea
pielițelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere (electrice sau
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───────

(210) M 2022 00188
(151) 12/01/2022
(732) FLORIN CAROLI, SOS. GARII, NR.

31, SAT BALACEANCA, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SEOMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.04; 26.03.06; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

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

35. Optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri
web, indexare web în scop comercial sau
publicitar, promovare computerizată de afaceri,
servicii de promovare comercială, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),

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

neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sterilizatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sterilizatoare cu ultraviolete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sterilizatoare
de aer, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sterilizatoare cu abur, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sterilizatoare de vase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șervețele din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dozatoare de șervețele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare din spumă pentru degetele de
la picioare folosite în pedichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu distribuitoare
pentru cosmetice.
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administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, furnizarea de spațiu pe
pagini web pentru promovare de produse și
servicii, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
analiza reacției consumatorilor, analiză de preț,
servicii de analiză comercială, analiza tendințelor
de marketing, analiza datelor studiilor de
piață, consiliere privind analiza obiceiurilor de
cumpărare ale consumatorilor, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare).
42. Design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
consultanță în materie de design de pagini
web, proiectare de portaluri web, programare
de pagini web, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, servicii de testare a
gradului de încărcare a site-urilor web, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de date,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), servicii it, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații, servicii
informatice de analiză de date.

───────

(210) M 2022 00189
(151) 12/01/2022
(732) NAGEL TREND GROUPE S.R.L.,

STR. GRIGORE MOISIL, NR.6,
BL.PK11, SC.2, ET.2, AP.16, ILFOV,
1 DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

KIEVSKAYA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

3. Produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, preparate pentru pedichiură,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), ojă de unghii, lac de unghii.

───────
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(210) M 2022 00190
(151) 12/01/2022
(732) CIFIN ADVISING SRL, STR

STIRBEI VODA, NR. 32D, ETAJ 1,
AP.11, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

HUB BLE WE BRING
IDEAS TO LIFE BOOSTING

LOCAL ENTERPRISE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.05.10; 29.01.04; 29.01.06

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, asistență
comercială în managementul afacerilor,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență în conducerea afacerilor,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management privind afacerile,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
administrării afacerilor, servicii de intermediere
comercială, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
servicii de consultanță în materie de organizare
și management al afacerilor, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii

de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri.
42. Administrare de servere de la distanță,
analiza sistemelor informatice, servicii de
consultanță în materie de analiză a sistemelor
informatice, proiectare, creare și programare de
pagini web, servicii în domeniul managementului
proiectelor informatice, actualizarea paginilor
web pentru terți, dezvoltare de rețele informatice,
servicii it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații.

───────

(210) M 2022 00191
(151) 12/01/2022
(732) CENTRUL MEDICAL AVANTA

S.R.L., B-DUL UNIRII, NR. 45,
PARTER - TRONSON 3+4, BLOC
E3, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AVANTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse

(591) Culori revendicate: albastru inchis
(HEX#104367), albastru deschis
(HEX#088bb3), alb (HEX#ffffff)

(591) Culori revendicate: alb, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice organice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tonifiante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice pentru duș,
produse cosmetice pentru servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
exfoliante pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de protecție
solară (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru spălarea feței, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru față
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru uz personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
curățarea feței (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de creme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de produse cosmetice pentru igiena bucală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme medicinale, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu creme medicinale
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru ten (medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de corp (medicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de protecție medicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de noapte
(medicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de picioare (medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme medicinale pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
medicinale pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
medicinale pentru protecția pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
medicinale pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
(medicinale) pentru bebeluși și copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
(medicinale) aplicate după expunerea la soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alimente pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi (suplimente
dietetice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi dietetice de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi dietetice pentru bebeluși de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi pe bază de vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
îmbogățite cu vitamine de uz medical, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capsule
cu ulei din ficat de cod, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu capsule pentru
slăbit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceai medicinal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri de slăbit de
uz medical, alimente pentru servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu copii mici , servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pilule
pentru slăbit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plasturi cu suplimente de vitamine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate cu vitamina a, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cu vitamina
b, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cu vitamina c, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate cu
vitamina d, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate multivitaminice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
lichide cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente dietetice
și nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente nutritive, servicii de
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igiena bucală, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme medicinale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme medicinale pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru ten (medicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de
corp (medicinale), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme de protecție medicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de noapte (medicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de
picioare (medicinale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme medicinale pentru
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme medicinale pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme medicinale pentru protecția pielii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
medicinale pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
(medicinale) pentru bebeluși și copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
(medicinale) aplicate după expunerea la soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
alimente pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi (suplimente
dietetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi dietetice de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi dietetice pentru bebeluși de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi pe bază de vitamine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi îmbogățite
cu vitamine de uz medical, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu capsule cu ulei din
ficat de cod, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu capsule pentru slăbit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceai
medicinal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri de slăbit de uz medical,
alimente pentru servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu copii mici , servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pilule pentru slăbit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plasturi cu suplimente de vitamine, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
pe bază de vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete de vitamine,
preparate cu servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vitamine pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vitamine pentru perioada prenatală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare medicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare cu efect cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice organice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme tonifiante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice pentru
păr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice pentru duș, produse
cosmetice pentru servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gene, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru sprâncene, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice exfoliante
pentru corp, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme pentru corp (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de protecție solară
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru față (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice pentru uz personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
impregnate cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru curățarea feței (cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de creme, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice pentru baie (nu
cele medicale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de produse cosmetice pentru
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uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru curățarea feței (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru ten (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice sub formă de creme,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seturi de
produse cosmetice pentru igiena bucală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme dermatologice (altele
decât cele medicinale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
medicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme medicinale pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru ten (medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme de corp (medicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme de protecție medicinale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme de noapte (medicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de picioare (medicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru îngrijirea pielii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru protecția pielii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru îngrijirea picioarelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme (medicinale) pentru bebeluși
și copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme (medicinale) aplicate după
expunerea la soare, servicii de vânzare cu

vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cu vitamina a, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate cu vitamina b, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cu vitamina c, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate cu vitamina d, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
multivitaminice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente lichide cu vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente dietetice și nutritive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente pe bază de vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tablete de vitamine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vitamine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vitamine pentru
sugari, preparate cu servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vitamine pentru perioada
prenatală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare medicinale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare cu
efect cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice organice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme tonifiante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru păr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gene, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pentru corp (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de protecție solară (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru față (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
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41. Coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire în domeniul științei,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, cursuri de
formare, cursuri de formare avansată, cursuri de
pregătire în medicină, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, pregătire de cursuri și
examene în scop educațional, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe și simpozioane în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, servicii educative în
domeniul medicinei, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei.
44. Servicii medicale, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere în materie de
sănătate, controale medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, diagnosticarea bolilor,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii
de scoatere a cerii din urechi, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratamente cosmetice
pentru corp, tratament pentru păr, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu

amănuntul online în legătură cu alimente pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu băuturi (suplimente dietetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi dietetice de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi dietetice pentru bebeluși de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi pe bază de vitamine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi îmbogățite cu vitamine de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu capsule cu ulei din ficat
de cod, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu capsule pentru slăbit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ceai medicinal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceaiuri de slăbit de uz
medical, alimente pentru servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pilule pentru slăbit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plasturi cu suplimente de vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cu vitamina a, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate cu
vitamina b, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cu vitamina
c, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cu vitamina d, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate multivitaminice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suplimente
lichide cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suplimente
dietetice și nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente pe bază de
vitamine, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tablete de vitamine, preparate
cu servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vitamine , servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitamine
pentru sugari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitamine pentru perioada
prenatală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare medicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare cu efect
cosmetic.
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privire la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp.

───────

(210) M 2022 00192
(151) 12/01/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL,

BD MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DVERSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul

35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.

41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut,  productie  de  opere  audiovizuale, 
emisiuni,programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip  de continut,  distributie  de opere 
audiovizuale,  emisiuni, programe,  materiale 
audio/audiovideo  de  orice tip  de  continut, 
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si

radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
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(210) M 2022 00193
(151) 12/01/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR.
65-67, INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DMAXPLAY

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

41. Creație de înregistări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
producție de înregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
distribuție de înregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
creație, producție și distribuție de programe de
televiziune și filme, prin orice mijloace, creație

distributie jocuri interactive video 
are de divertisment,

38. Servicii de comunicații și transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafică, mesaje și date
prin rețelele de telecomunicații, rețele de
telecomunicații fără fir, internet, rețele de
servicii de informații și rețele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronică de conținut de date,
grafică, sunet și video, transmisie și streaming
de programe, conținut audio și vizual, și
conținut media de divertisment prin rețele
de calculatoare globale și prin rețele de
comunicații fără fir, servicii de transmisie de
conținut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de conținut media tematic,
servicii de retransmisie de conținut media
audiovizual, servicii de furnizare de conținut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fără
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe bază de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
și transmisiune de conținut audio, video
și multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fișiere video și audio prin intermediul
internetului, comunicațiilor fără fir, rețelelor de
comunicații electronice și rețele de calculatoare,
servicii de știri și de agenții de știri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicații
și/sau comunicații și/sau radiodifuzare și/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile și pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicații și/sau comunicații
și/sau radiodifuzare și/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care încorporează servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicații și telecomunicații video on
demand, inclusiv servicii de comunicații și
telecomunicații near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele și modalitățile de transmisie
și comunicații, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, știri, conținut editorial.

e, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv film

si pentru mobil,
creatie, productie si comunic

35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publicitate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusiv
tablete și telefoane, servicii de promovare
și publicitate oferite pe și prin internet,
extranet, LANs, și alte rețele de comunicații
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, știri
privind celebrități și divertisment, promovare
privind educație, jocuri, activități, concursuri,
evenimente, organizare și desfășurare de
expoziții și competiții.
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de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
conținut, producție de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de conținut, distribuție de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de conținut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune și filme, furnizare de video care
nu poate fi descărcat, programe de televiziune
și filme, furnizare de conținut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creație,
producție, furnizare și distribuție de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creație, producție, furnizare și
distribuție jocuri interactive video și pentru mobil,
creație, producție și comunicare de divertisment,
știri și servicii educaționale printr-o rețea globală
de comunicare de natura unor pagini de internet
afișând o varietate de informație de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
educație, antrenamente, sport, sănătate, cultură,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, și alte materiale
multimedia, inclusiv sub formă de podcasts și
webcasts, informații cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiții, celebrități, știri de
divertisment, programe, educație, jocuri, cultură,
timp liber, activități, sănătate, concursuri și
evenimente, organizare, producție și prezentare
de showuri, competiții, spectacole de jocuri,
concerte, expoziții, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentații teatrale,
reprezentații live, furnizare de informații și servicii
de consultanță privind oricare din cele anterior
menționate.

───────

(210) M 2022 00194
(151) 12/01/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR.
65-67, INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DMAXPOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusiv
tablete și telefoane, servicii de promovare
și publicitate oferite pe și prin internet,
extranet, LANs, și alte rețele de comunicații
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, știri
privind celebrități și divertisment, promovare
privind educație, jocuri, activități, concursuri,
evenimente, organizare și desfășurare de
expoziții și competiții.
38. Servicii de comunicații și transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafică, mesaje și date
prin rețelele de telecomunicații, rețele de
telecomunicații fără fir, internet, rețele de
servicii de informații și rețele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronică de conținut de date,
grafică, sunet și video, transmisie și streaming
de programe, conținut audio și vizual, și
conținut media de divertisment prin rețele
de calculatoare globale și prin rețele de
comunicații fără fir, servicii de transmisie de
conținut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de conținut media tematic,
servicii de retransmisie de conținut media
audiovizual, servicii de furnizare de conținut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fără
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe bază de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
și transmisiune de conținut audio, video
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și multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fișiere video și audio prin intermediul
internetului, comunicațiilor fără fir, rețelelor de
comunicații electronice și rețele de calculatoare,
servicii de știri și de agenții de știri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicații
și/sau comunicații și/sau radiodifuzare și/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile și pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicații și/sau comunicații
și/sau radiodifuzare și/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care încorporează servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicații și telecomunicații video on
demand, inclusiv servicii de comunicații și
telecomunicații near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele și modalitățile de transmisie
și comunicații, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, știri, conținut editorial.
41. Creație de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
producție de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
distribuție de înregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
creație, producție și distribuție de programe de
televiziune și filme, prin orice mijloace, creație
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
conținut, producție de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de conținut, distribuție de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de conținut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune și filme, furnizare de video care
nu poate fi descărcat, programe de televiziune
și filme, furnizare de conținut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creație,
producție, furnizare și distribuție de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creație, producție, furnizare și
distribuție jocuri interactive video și pentru mobil,
creație, producție și comunicare de divertisment,
știri și servicii educaționale printr-o rețea globală
de comunicare de natura unor pagini de internet
afișând o varietate de informație de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
educație, antrenamente, sport, sănătate, cultură,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,

clipuri de filme, fotografii, și alte materiale
multimedia, inclusiv sub formă de podcasts și
webcasts, informații cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grilă de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiții, celebrități, știri de
divertisment, programe, educație, jocuri, cultură,
timp liber, activități, sănătate, concursuri și
evenimente, organizare, producție și prezentare
de showuri, competiții, spectacole de jocuri,
concerte, expoziții, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentații teatrale,
reprezentații live, furnizare de informații și servicii
de consultanță privind oricare din cele anterior
menționate.

───────

(210) M 2022 00195
(151) 12/01/2022
(732) CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI

TRATAMENT PROVITA SRL, STR.
COMANA NR. 3A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

N NORD grupul medical
provita DIFERITI
PRIN PASIUNE

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.09; 01.01.10;
26.11.01; 26.11.13

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2757C), roșu (Pantone 2035C)
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44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de îngrijiri medicale, servicii de analize medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de centre
rezidențiale de asistență medicală, consiliere
cu privire la diete și nutriție, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
controale medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale.

───────

(210) M 2022 00196
(151) 12/01/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR.
65-67, INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DMAXBALKAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusiv
tablete și telefoane, servicii de promovare
și publicitate oferite pe și prin internet,
extranet, LANs, și alte rețele de comunicații
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,

trailere pentru divertisment, sport, concerte, știri
privind celebrități și divertisment, promovare
privind educație, jocuri, activități, concursuri,
evenimente, organizare și desfășurare de
expoziții și competiții.
38. Servicii de comunicații și transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafică, mesaje și date
prin rețelele de telecomunicații, rețele de
telecomunicații fără fir, internet, rețele de
servicii de informații și rețele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronică de conținut de date,
grafică, sunet și video, transmisie și streaming
de programe, conținut audio și vizual, și
conținut media de divertisment prin rețele
de calculatoare globale și prin rețele de
comunicații fără fir, servicii de transmisie de
conținut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de conținut media tematic,
servicii de retransmisie de conținut media
audiovizual, servicii de furnizare de conținut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fără
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe bază de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
și transmisiune de conținut audio, video
și multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fișiere video și audio prin intermediul
internetului, comunicațiilor fără fir, rețelelor de
comunicații electronice și rețele de calculatoare,
servicii de știri și de agenții de știri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicații
și/sau comunicații și/sau radiodifuzare și/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile și pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicații și/sau comunicații
și/sau radiodifuzare și/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care încorporează servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicații și telecomunicații video on
demand, inclusiv servicii de comunicații și
telecomunicații near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele și modalitățile de transmisie
și comunicații, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, știri, conținut editorial.
41. Creație de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
producție de înregistrări sonore, vizuale,
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───────

(210) M 2022 00197
(151) 12/01/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

TRUE COLOURS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00198
(151) 12/01/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

100% YOU

audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
distribuție de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
creație, producție și distribuție de programe de
televiziune și filme, prin orice mijloace, creație
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
conținut, producție de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de conținut, distribuție de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de conținut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune și filme, furnizare de video care
nu poate fi descărcat, programe de televiziune
și filme, furnizare de conținut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creație,
producție, furnizare și distribuție de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creație, producție, furnizare și
distribuție jocuri interactive video și pentru mobil,
creație, producție și comunicare de divertisment,
știri și servicii educaționale printr-o rețea globală
de comunicare de natura unor pagini de internet
afișând o varietate de informație de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
educație, antrenamente, sport, sănătate, cultură,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, și alte materiale
multimedia, inclusiv sub formă de podcasts și
webcasts, informații cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grilă de programe
tv și radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiții, celebrități, știri de
divertisment, programe, educație, jocuri, cultură,
timp liber, activități, sănătate, concursuri și
evenimente, organizare, producție și prezentare
de showuri, competiții, spectacole de jocuri,
concerte, expoziții, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentații teatrale,
reprezentații live, furnizare de informații și servicii
de consultanță privind oricare din cele anterior
menționate.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2022 00199
(151) 13/01/2022
(732) BENEFIC GONE, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU, NR 8, BL 4,
SC A , PARTER, AP 2, JUDEȚ
PRAHOVA, MIZIL, 500113,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU, NR. 2, JUDEȚ
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BENEFIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.02;
29.01.08

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 00200
(151) 13/01/2022
(732) CONREGALIZ S.R.L., BD. TOMIS

283, BLOC T10, SCARA A,
AP. 26, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

REGALIZ COFETĂRIE
CU DICHIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.17; 05.07.16;
26.11.13; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.08

clase:
43. Servicii de alimentatie publica.

───────

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

(591) Culori revendicate: negru, rosu , verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00204
(151) 13/01/2022
(732) KAUF ELECTROMEISTER

SRL, STR. G-RAL. EREMA
GRIGORESCU, NR. 11, BL. 81,
SC. B, AP. 37, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

KAUF ELECTROMEISTER
parte din instalatia electrica

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
și online de diverse mărfuri în legătură cu
materiale electrice, materiale pentru instalatie
electrice interioara si exterioara, bransamente
electrice, corpuri de iluminat, conectica,
accesorii cabluri, conductoare, elemente de
conectica si fixare, automatizari, protectii,
relee, contoare electronice, benzi avertizoare,
indicatoare avertizoare, benzi izolatoare,
benzi autovulcanizante, doze, materiale si
echipamente pentru bransamente electrice,
prize si fise industriale, prize si intrerupatoare,
scule si unelte, sisteme de impamantare si
paratrasnet, sisteme de pozare cabluri, tablouri
electrice, sigurante automate.

───────

(210) M 2022 00205
(151) 13/01/2022
(732) FORM SPACE EVENTS SRL,

ALEEA STADIONULUI NR. 2,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400375, CLUJ, ROMANIA

(540)

/FORM BEACH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi (discoteci),
servicii oferite de cluburi de plajă și piscină,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, servicii oferite de cabarete și
discoteci (divertisment).
43. Servicii oferite de baruri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
bar cu servire de vin, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
local public, servicii de cluburi de băut private,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de terasă berărie,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de snack-baruri.

───────

(591) Culori revendicate: alb, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00206
(151) 13/01/2022
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

MAESTRO ALPIN

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

29. Legume congelate, fructe congelate,
cașcaval, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), carne și produse din carne, carne
preparată, mâncăruri preparate pe bază de
carne, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, gustări pe bază de carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne.
30. Pizza congelată, paella, lasagna, spaghete,
spaghete cu sos de roșii la conservă, spaghetti
și chiftele, sosuri pentru spaghetti.

───────

(210) M 2022 00207
(151) 13/01/2022
(732) ELENA-CATHERINE

RĂDULESCU, STR. CÂMPIA
LIBERTĂȚII NR. 64, BL. 34A,
SC. B, ET. 7, AP. 74, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
BOGDAN-EMILIAN MINEA, STR.
CONSTANTIN TITEL PETRESCU
NR. 6, BL. C38, SC. A, ET. 4, AP.
27, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CHRONO RALLY CLUB

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1a1a1a), portocaliu (HEX #ff6600),
roşu (HEX #ff2d2d), verde (HEX
#69d200)
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(210) M 2022 00210
(151) 13/01/2022
(732) IOANA-VALENTINA BADEA, STR.

SOLDANULUI, NR. 23, BL. 97, SC.
1, AP. 8, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Beauty Wise
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii de coafor, servicii de
coafor de lux, servicii de coafor pentru copii,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de cosmetică, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, tratament cosmetic.

───────

(210) M 2022 00212
(151) 13/01/2022
(732) ABV LEGAL CONSULTING S.R.L.,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
2K, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030099, ROMANIA

(540)

DEBTOR YOUR VIRTUAL
DEBT COLLECTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 27.05.17;
26.01.03

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

42. Servicii IT.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 00213
(151) 13/01/2022
(732) ALBRAU PROD S.A., STR.

GRIGORE MANOLESCU NR.7A,
BIROU 1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PERLA SENIOR Snagov

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.01.03; 26.05.04; 26.02.01

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

43. Servicii de catering pentru cămine de
bătrâni, servicii de creşă, facilitate de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei (masă și cazare), servicii
oferite de pensiuni.
44. Servicii oferite de sanatorii, servicii oferite
de cămine de bătrâni, servicii de cazare în
sanatorii, servicii de asistență medicală pentru
oameni, case de odihnă, centre rezidențiale
de asistență medicală, consiliere cu privire
la asistența socială a persoanelor în vârstă
(sănătate), furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, îngrijire temporară (furnizare de servicii
de), organizare de cazare în sanatorii, servicii de
cazare în case de odihnă, servicii de sănătate
prin hidroterapie, servicii de asistent(ă) pentru

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#254536), portocaliu (HEX #D18F36)
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persoanele în vârstă, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă.

───────

(210) M 2022 00215
(151) 13/01/2022
(732) SIP THERMIVISION S.R.L. ,

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

(540)

SIP THERMOVISION SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, materiale
înregistrate.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2022 00216
(151) 13/01/2022
(732) TRES FACTORY S.R.L., SAT

GEAMĂNA, STR. TĂBĂCĂRIEI
NR. 15A, JUD. ARGEȘ, COMUNA
BRADU, 117141, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

LUPA

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 16.03.17

clase:
9. Sisteme de poziționare globală (GPS),
programe de calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator,
înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, aparate pentru măsurarea
distanței, aparate de înregistrare a distanței/
aparate pentru înregistrarea distanței, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate pentru măsurarea distanțelor/
telemetre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, aparate de
verificare a vitezei pentru vehicule, indicatoare
de viteză.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, stocarea
electronică a datelor, software ca serviciu
(SaaS), topografie, închirierea serverelor web.

───────

(210) M 2022 00217
(151) 13/01/2022
(732) ANDREI-MIHAI BĂRBULESCU,

STR. SPANIA NR. 33, BL. 6 MAN,
SC.1, ET. 1, AP. 5, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

ROYAL SERVICII FUNERARE

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 24.09.02

clase:
45. Servicii funerare.

───────

(210) M 2022 00218
(151) 13/01/2022
(732) MISCAREA ROMANA PENTRU

CALITATE, STR. PARULUI NR.
8, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200346,
DOLJ, ROMANIA

(540)

MRC

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

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

41. Educație, instruire.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00219
(151) 13/01/2022
(732) SMART SECURITY SOLUTIONS

S.R.L., BLD. INDEPENDENTEI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 40, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

securio secure the unsecured

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01; 26.11.01;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

clase:
45. Servicii de securitate, servicii de protecție
bunuri materiale și persoane.

───────

(210) M 2022 00220
(151) 13/01/2022
(732) ACCES IMOBIL JUST S.R.L,

B-DUL PIPERA NR. 1/I,
CONSTRUCȚIA C2, ET. 5, BR.11,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ACCES IMOBIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

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

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#AF9762), negru (HEX #58595B), gri
(HEX #A7A9AC)
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36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2022 00224
(151) 13/01/2022
(732) ADIA ART BUSINESS S.R.L.,

B-DUL METALURGIEI NR. 132,
CAMERA 1, BL. B1A, SC. 1, ET. 4,
AP. 44, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

first bite

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 29.01.11

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
miere, biscuiți crocanți din cereale, alune
trase în ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, bezele, bezele moi (produse
de cofetărie), biscuiți sărați condimentați,
biscuiți de graham, prăjituri, prăjituri înghețate,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri pentru ceai, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu
migdale, aluat congelat pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, pateuri (patiserie), pateuri
(produse de patiserie), torturi, torturi vegane,
torturi de înghețată, înghețată, înghețată vegană,
șerbeturi (înghețată), înghețată pe băț, înghețată
cu fructe, batoane de înghețată, înghețată
de fructe, cornete pentru înghețată, panettone
(cozonac italian), cozonaci, pandișpanuri

japoneze (kasutera), pâine, produse de
patiserie, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie cu înghețată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din fructe.

───────

(210) M 2022 00225
(151) 13/01/2022
(732) CONREGALIZ S.R.L., BD. TOMIS

283, BLOC T10, SCARA A, AP.
26, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. 3, AP. 26, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

REGALIZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2022 00228
(151) 13/01/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

FLONSENO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru tratarea astmului, preparate

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

224

farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
preparate bronhodilatatoare, steroizi.

───────

(210) M 2022 00229
(151) 13/01/2022
(732) SC BLACK EL ZORAB SRL,

STR. ZINCA GOLESCU, NR 29
AP. 2, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Monkey's PIZZA & SALAD

clase:
30. Pizza proaspătă
43. Pizzerii

───────

(210) M 2022 00230
(151) 13/01/2022
(732) WH PROTECT PERFORMANCE

SRL, B-DUL. AUREL VLAICU,
NR. 140BIS, CONSTANTA, ET.
2, CAM. 32, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900330,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WH PROTECT
PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.03.01; 03.03.15

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2022 00232
(151) 13/01/2022
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Respirocalm
(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.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08; 29.01.13

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

225

(210) M 2022 00233
(151) 13/01/2022
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Respirofort
(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 00234
(151) 13/01/2022
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Respirozen
(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 00235
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Soleil Baby Calm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Agenți de tratare a insolațiilor, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, produse contra arsurilor,
balsamuri analgezice medicamentoase, pentru
mai multe scopuri, balsamuri de uz farmaceutic,
balsam contra iritație de scutec pentru bebeluși,
balsamuri pentru fundul bebelușului, de uz
medical, ceai de baie de uz terapeutic, ceaiuri
din plante pentru uz medicinal, compoziții din
plante medicinale de uz medical, comprese
medicamentoase, comprimate împotriva tusei,
remedii contra constipație, creme de corp
(medicinale), creme de corp de uz farmaceutic,
cremă contra mâncărimilor (antipruritice), cremă
de scutece (medicinală), cremă de tipul cold
cream, de uz medical, cremă medicamentoasă
împotriva iritațiilor produse de scutece, creme
(medicinale) aplicate după expunerea la soare,
creme (medicinale) pentru bebeluși și copii,
creme de protecție medicinale, creme de uz
dermatologic, creme de uz medical, pentru
îngrijirea pielii, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme hidratante
de uz farmaceutic, creme medicinale pentru
îngrijirea pielii, creme pentru ameliorarea durerii,
elixire pentru calmarea pielii, elixire pentru
eczemă, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante medicinale, extracte din
plante medicinale, folosite în scop medical,
extracte din plante și ierburi de uz medical,
gel pe bază de aloe vera de uz terapeutic,
geluri antibacteriene, geluri antiinflamatoare,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de
uz dermatologic, infuzii din plante medicinale,
loțiune hidratantă de corp de uz farmaceutic,
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loțiune pe bază de calamină, loțiuni de piele
medicinale, loțiuni farmaceutice pentru piele,
loțiuni medicamentoase pentru iritația de scutec,
loțiuni pentru îngrijireapielii (de uz medical),
loțiuni tonice pentru piele (medicinale), pastile
pe bază de miere și plante pentru gât,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate naturale cu efect calmant, cicatrizant
si antiinflamator, preparate dermatologice,
preparate din aloe vera de uz terapeutic,
preparate de toaletă medicinale, preparate
medicamentoase de protecție solară, preparate
din aloe vera pentru uz farmaceutic, preparate
din plante de uz medical, preparate farmaceutice
de uz dermatologic, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
pentru tratarea arsurilor, produse antiinfecțioase
dermatologice, produse antimicrobiene derivate
în mod natural, de uz dermatologic,
produse dermatologice farmaceutice, produse
emoliente de uz medical, pudre de talc
medicinale, pudră de corp medicamentoasă,
pudră pentru bebeluși, pudră de talc
(medicinală) pentru sugari, pudre medicinale
pentru copii, sirop de tuse, siropuri de uz
farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, șervețele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului impregnate cu
preparate de curățat, sprayuri antiinflamatoare,
sprayuri medicinale, spumant de baie pentru
bebeluși, substanțe farmaceutice dermatologice,
substanțe farmaceutice pentru epidermă,
tampoane impregnate cu preparate medicinale,
unguente antiinflamatoare, unguente contra
mâncărimilor (antipruritice), unguente de uz
farmaceutic, unguente medicamentoase pentru
dermatita de scutec, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe
piele, unguente medicinale pentru tratarea
afecțiunilor dermatologice, unguente pentru
tratarea dermatitei de scutec, uleiuri pentru
bebelusi.

───────

(210) M 2022 00236
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI , 031481,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Soleil Hydra Clear
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme parfumate, creme pe bază de
uleiuri esențiale pentru aromaterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, produse de
parfumerie, preparate parfumate, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
șervețele parfumate, balsamuri (nemedicinale),
balsam contra iritație de scutec pentru bebeluși,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
cosmetice, produse cosmetice nemedicinale,
preparate cosmetice pentru copii, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cremă ne-medicamentoasă pentru
dermatita de scutec, creme de masaj,
nemedicinale, creme, loțiuni și geluri hidratante,
gel de aloe vera de uz cosmetic, geluri de
masaj, altele decât cele de uz medicinal,
loțiuni nemedicinale, loțiuni nemedicinale pentru
piele, loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), apă micelară, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme de protecție solară pentru
bebeluși, creme fluide (cosmetice), creme
pentru recuperare de uz cosmetic, creme
pentru spălare, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
exfoliant, geluri de corp, geluri pentru corp și
față (cosmetice), lapte de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, măști cosmetice de curățare
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pentru față, măști pentru față și corp, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
fitocosmetice, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, (cremă pentru albirea pielii, alifii,
unguente (nemedicinale), produse astringente
de uz cosmetic, balsam de curățare, balsamuri
pentru piele, batoane cu protecție solară, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă de microdermoabraziune, cremă de
noapte, cremă gel matifiantă, cremă hidratantă
după bărbierit, cremă pentru față care nu
este medicinală, creme (cosmetice) de corp
pentru fermitate, creme autobronzante, creme
balsam pentru pete (de uz cosmetic), creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme cu protecție solară,
creme de corp (nemedicinale), creme de
curățare pentru piele, creme de față și de
corp, creme de noapte (cosmetice), creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme de piele nemedicinale, creme de
protecție, creme de protecție solară (cosmetice),
creme de scutece (nemedicinale), creme de
zi, creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), creme după plajă, creme după
ras, creme exfoliante, creme folosite după
expunerea la soare, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, creme
nemedicinale, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
bronzarea pielii, creme împotriva îmbătrânirii,
creme pentru demachiere, creme pentru față,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru mâini
de uz cosmetic, creme pentru măști corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme pentru
piele, creme pentru pistrui, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, creme pentru
ten deschis (de uz cosmetic), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, emoliente, emolienți pentru
ten, emoliente pentru piele (non-medicamente),
esențe pentru îngrijirea pielii, esențe și uleiuri
eterice, emulsii de corp, emulsii faciale (de uz
cosmetic), emulsii hipoalergenice, emulsii pentru
catifelarea pielii, exfoliante pentru curățarea

pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
pentru fata, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
granule pentru curățarea feței, hidratante
(produse cosmetice), lapte de corp, lapte de
corp pentru bebeluși, lapte de baie, loțiune
de baie, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de curățare pentru uz
cosmetic, lapte de curățare pentru față, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de migdale
de uz cosmetic, lapte de mâini, lapte hidratant,
lapte hidratant după bărbierit, lapte pentru
bronzat, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni după plajă, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni împotriva îmbătrânirii, loțiuni pentru copii
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale pentru
curățarea pielii, loțiuni pentru mâini, loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), măști
corporale, măști cosmetice, măști de curățare,
măști de față pentru toaletă, măști de frumusețe,
măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști hidratante, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, praf de talc, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe față, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru intarire, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
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gravide, preparate cu protecție solară, preparate
cu protecție solară puternică sau totală,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii
în timpul expunerii la soare, preparate de
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru albirea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, preparate
pentru protecția solară (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice sub formă
de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cu efect tonifiant pentru piele,
produse cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse
de curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară
(cosmetice), produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față (nemedicinale), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse hidratante, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante nemedicinale, produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor, produse nemedicinale
pentru curățarea pielii, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, pudră de talc,
pudră de talc pentru bebeluși (nemedicinală),
pudră de talc pentru corp, pudră de toaletă,
pudră pentru bebeluși, pudră pentru corp
(nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), rezerve de cremă pentru
îngrijirea pielii, pentru dozatoare, rezerve de
produse pentru corp, pentru dozatoare, ser
anti-îmbătrânire, ser calmant pentru piele, ser
calmant pentru piele (produs cosmetic), ser de

față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, spray-uri de
protecție solară, spume de uz cosmetic, cu
protecție solară, spumă de curățare, spumă
pentru îngrijirea pielii, tonice pentru uz cosmetic,
ulei de corp sub formă de spray, ulei de
curățare, ulei de rozmarin de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, ulei pentru corp de
uz cosmetic, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri eterice pentru
îngrijirea pielii, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
mâini (nemedicinale), uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor, preparate abrazive pentru
corp, preparate de toaletă nemedicamentoase,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
igienice ca articole de toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluși,
săpunuri și geluri, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru toaleta
personală, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
unguente de uz cosmetic.

───────
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(210) M 2022 00237
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI , 031481,
ROMANIA

(740) FRISCH CLAUDIA MONICA, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dr. Soleil Hydra Plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme parfumate, creme pe bază de
uleiuri esențiale pentru aromaterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, produse de
parfumerie, preparate parfumate, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
șervețele parfumate, balsamuri (nemedicinale),
balsam contra iritație de scutec pentru
bebeluși, balsamuri, altele decât cele de
uz medicinal, produse cosmetice, preparate
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru copii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
creme de masaj, nemedicinale, creme, loțiuni
și geluri hidratante, gel de aloe vera de uz
cosmetic, geluri de masaj, altele decât cele
de uz medicinal, loțiuni nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), loțiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă ), apă micelară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de protecție
solară pentru bebeluși, creme fluide (cosmetice),
creme pentru recuperare de uz cosmetic, creme
pentru spălare, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
exfoliant, geluri de corp, geluri pentru corp și
față (cosmetice), lapte de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, măști cosmetice de curățare
pentru față, măști pentru față și corp, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
fitocosmetice, aerosoli pentru improspatarea si

curatarea pielii, crema pentru albirea pielii, alifii,
unguente (nemedicinale), produse astringente
de uz cosmetic, balsam de curățare, balsamuri
pentru piele, batoane cu protecție solară, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă de microdermoabraziune, cremă de
noapte, cremă gel matifiantă, cremă hidratantă
după bărbierit, cremă pentru față care nu
este medicinală, creme (cosmetice) de corp
pentru fermitate, creme autobronzante, creme
balsam pentru pete (de uz cosmetic), creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme cu protecție solară,
creme de corp (nemedicinale), creme de
curățare pentru piele, creme de față și de
corp, creme de noapte (cosmetice), creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme de piele nemedicinale, creme de
protecție, creme de protecție solară (cosmetice),
creme de scutece (nemedicinale), creme de
zi, creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), creme după plajă, creme după
ras, creme exfoliante, creme folosite după
expunerea la soare, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, creme
nemedicinale, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
bronzarea pielii, creme împotriva îmbătrânirii,
creme pentru demachiere, creme pentru față,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru mâini
de uz cosmetic, creme pentru măști corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme pentru
piele, creme pentru pistrui, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, creme pentru
ten deschis (de uz cosmetic), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, emoliente, emolienți pentru
ten, emoliente pentru piele (non-medicamente),
esențe pentru îngrijirea pielii, esențe și uleiuri
eterice, emulsii de corp, emulsii faciale (de uz
cosmetic), emulsii hipoalergenice, emulsii pentru
catifelarea pielii, exfoliante pentru curățarea
pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
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pentru fata, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
granule pentru curățarea feței, hidratante
(produse cosmetice), lapte de corp, lapte de
corp pentru bebeluși, lapte de baie, loțiune
de baie, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de curățare pentru uz
cosmetic, lapte de curățare pentru față, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de migdale
de uz cosmetic, lapte de mâini, lapte hidratant,
lapte hidratant după bărbierit, lapte pentru
bronzat, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni după plajă, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni împotriva îmbătrânirii, loțiuni pentru copii
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale pentru
curățarea pielii, loțiuni pentru mâini, loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), măști
corporale, măști cosmetice, măști de curățare,
măști de față pentru toaletă, măști de frumusețe,
măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști hidratante, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, praf de talc, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe față, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru intarire, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, preparate cu protecție solară, preparate
cu protecție solară puternică sau totală,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii

în timpul expunerii la soare, preparate de
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru albirea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, preparate
pentru protecția solară (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice sub formă
de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cu efect tonifiant pentru piele,
produse cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse
de curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară
(cosmetice), produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față (nemedicinale), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse hidratante, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante nemedicinale, produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor, produse nemedicinale
pentru curățarea pielii, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, pudră de talc,
pudră de talc pentru bebeluși (nemedicinală),
pudră de talc pentru corp, pudră de toaletă,
pudră pentru bebeluși, pudră pentru corp
(nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), rezerve de cremă pentru
îngrijirea pielii, pentru dozatoare, rezerve de
produse pentru corp, pentru dozatoare, ser
anti-îmbătrânire, ser calmant pentru piele, ser
calmant pentru piele (produs cosmetic), ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, șervețele umede pentru
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îngrijirea bebelușului, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, spray-uri de
protecție solară, spume de uz cosmetic, cu
protecție solară, spumă de curățare, spumă
pentru îngrijirea pielii, tonice pentru uz cosmetic,
ulei de corp sub formă de spray, ulei de
curățare, ulei de rozmarin de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, ulei pentru corp de
uz cosmetic, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri eterice pentru
îngrijirea pielii, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
mâini (nemedicinale), uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor, preparate abrazive pentru
corp, preparate de toaletă nemedicamentoase,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
igienice ca articole de toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluși,
săpunuri și geluri, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru toaleta
personală, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
unguente de uz cosmetic.

───────

(210) M 2022 00238
(151) 13/01/2022
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)

WINSTON GOLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00239
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP, STR.

AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Soleil Lubrigel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante,
alifii, unguente (nemedicinale), agenți pentru
curățarea intimă în scop igienic, articole de
toaletă pentru confortul intim, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
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și produse de toaletă nemedicinale, creme
de masaj, nemedicinale, gel de aloe vera
de uz cosmetic, geluri pentru corp și față
(cosmetice ), gel de baie și de duș, geluri
de curățare, geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal, geluri spumante pentru
baie, gel de levănțică, geluri destinate igienei
intime feminine, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, produse pentru
toaletă, preparate cosmetice pentru uz intim,
produse igienice pentru toaletă, produse
cosmetice pentru uz feminin, inclusiv spălături
feminine, deodorante feminine, șervețele
feminine preumectate și creme hidratante pentru
zona vaginală externă, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, produse de curățare
sub formă de spume, produse de after-
shave pentru zona intimă, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, seruri
nemedicamentoase pentru piele, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
pentru curățare utilizate pentru igiena intimă
feminină, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, tonice pentru uz cosmetic, uleiuri
esențiale utilizate pentru bunăstarea personală
și în zona intimă, uleiuri esențiale sub formă
de emulsie, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale) unguente de uz cosmetic,
unguente pentru zona intima, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri pentru masaj, nu de uz medical, vaselină
rectificată, de uz cosmetic.
5. Agenți lubrifianți de uz medical, creme si
produse medicamentate pentru uz feminin,
geluri lubrifiante de uz personal, geluri pentru

stimularea sexuală, geluri lubrifiante de uz intim,
geluri pe baza de apa, geluri hypoalergenice,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de
masaj de uz medical, geluri topice de uz
medical și terapeutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri spermicide, geluri de
siliciu, geluri antibacteriene, lubrifianți vaginali,
lubrifianți sexuali personali, lubrifianți de uz
personal pe bază de silicon, lubrifianți igienici,
lubrifianți pe bază de apă pentru uz personal,
preparate de uz medical pentru spălături,
preparate de toaletă medicinale, preparate și
articole de igienă în zona intimă, preparate și
articole medicale pentru zona intimă, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate și
substanțe contraceptive, produse farmaceutice
pentru zona intimă, preparate pentru stimularea
sau reducerea activitatii sexuale, șampoane
medicinale, șervețele feminine preumectate,
spume contraceptive (anticoncepționale).

───────

(210) M 2022 00240
(151) 13/01/2022
(732) SAVENCIA SA, 42 RUE

RIEUSSEC, VIROFLAY, 78220,
FRANȚA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.10; 02.09.14

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

29. Lapte, brânză și produse lactate.
───────
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(210) M 2022 00241
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Soleil Intimate

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
alifii, unguente (nemedicinale), agenți pentru
curățarea intimă în scop igienic, articole de
toaletă pentru confortul intim, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme
de masaj, nemedicinale, gel de aloe vera
de uz cosmetic, geluri pentru corp și față
(cosmetice ), gel de baie și de duș, geluri
de curățare, geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal, geluri spumante pentru
baie, gel de levănțică, geluri destinate igienei
intime feminine, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, produse pentru
toaletă, preparate cosmetice pentru uz intim,
produse igienice pentru toaletă, produse
cosmetice pentru uz feminin, inclusiv spălături
feminine, deodorante feminine, șervețele
feminine preumectate și creme hidratante pentru
zona vaginală externă, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, produse de curățare
sub formă de spume, produse de after-
shave pentru zona intimă, preparate cosmetice

pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, seruri
nemedicamentoase pentru piele, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
pentru curățare utilizate pentru igiena intimă
feminină, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, tonice pentru uz cosmetic, uleiuri
esențiale utilizate pentru bunăstarea personală
și în zona intimă, uleiuri esențiale sub formă
de emulsie, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale) unguente de uz cosmetic,
unguente pentru zona intima, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri pentru masaj, nu de uz medical, vaselină
rectificată, de uz cosmetic.
5. Agenți lubrifianți de uz medical, creme si
produse medicamentate pentru uz feminin,
geluri lubrifiante de uz personal, geluri pentru
stimularea sexuală, geluri lubrifiante de uz intim,
geluri pe baza de apa, geluri hypoalergenice,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de
masaj de uz medical, geluri topice de uz
medical și terapeutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri spermicide, geluri de
siliciu, geluri antibacteriene, lubrifianți vaginali,
lubrifianți sexuali personali, lubrifianți de uz
personal pe bază de silicon, lubrifianți igienici,
lubrifianți pe bază de apă pentru uz personal,
preparate de uz medical pentru spălături,
preparate de toaletă medicinale, preparate și
articole de igienă în zona intimă, preparate și
articole medicale pentru zona intimă, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate și
substanțe contraceptive, produse farmaceutice
pentru zona intimă, preparate pentru stimularea
sau reducerea activitatii sexuale, șampoane
medicinale, șervețele feminine preumectate,
spume contraceptive (anticoncepționale).

───────
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(210) M 2022 00242
(151) 13/01/2022
(732) NAYA TRADE SRL, STR.

NUFĂRULUI NR. 9, JUDETUL
BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Kroky Produs împletit manual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.01; 08.01.25

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

30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
drojdie, praf de copt, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), chifle dulci, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri, chipsuri, biscuiți, crutoane,
aluat, colțunași pe bază de făină, turtă dulce,
gluten preparat ca produs alimentar, sandvișuri
de hot dog, lipii pe bază de cartofi, plăcinte,
clătite, aluat de patiserie, budinci, quiche,
gustări pe bază de orez, semințe procesate
folosite pentru asezonare, cornuri, amestecuri
de aluat nefermentat, tarte, covrigi, covrigi
împletiți, covrigi crocanți, cornulețe fragede,
grisine, covrigi uscați.

───────

(210) M 2022 00243
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP, STR.

AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP. 61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Soleil Eco Gel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Agenți lubrifianți de uz medical, agenți
de contrast pentru imagistica de diagnostic
cu ultrasunete, geluri folosite la investigații
imagistice cu ultrasunete (la ecografie), geluri
pentru ecografie, geluri antibacteriene, geluri
antiimflamatoare, geluri spermicide, geluri de
siliciu, geluri de uz dermatologic, geluri
medicamentoase de corp, geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, geluri de corp de uz
farmaceutic, preparate de diagnosticare pentru
radiologie, geluri care previn lipirea folosite
cu dispozitive de drenare a rănilor, substanțe
de contrast destinate utilizării cu echipamente
de radiologie, substanțe de contrast destinate
utilizării cu echipamente medicale, substanțe de
contrast pentru imagistica in vivo, substanțe de
contrast radiologic pentru uz medical, substanțe
de diagnosticare de uz medical, substanțe
radiologice de contrast de uz medical.

───────

(591) Culori revendicate: alb, galben, maro,
negru, rosu
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(210) M 2022 00244
(151) 14/01/2022
(732) MĂLEANU FLORINA-LORENA,

STR. TRIFOIULUI NR. 14, BL.
C5, AP. 9, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

L'AMURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Costume de baie, costume de baie întregi,
costume de baie pentru femei, costume de baie
pentru copii, costume de baie pentru bărbați,
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
haine de stradă pentru femei.

───────

(210) M 2022 00245
(151) 14/01/2022
(732) CLOUD FUD SRL, STR. VIȘINULUI

NR. 84, JUDEȚ ARAD, ARAD,
310152, ARAD, ROMANIA

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

(540)

cloud food.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 09.07.19; 24.17.02

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

35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produse alimentare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#043249), alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2022 00246
(151) 14/01/2022
(732) BBS MILITARY COMPANY S.R.L,

ALEEA LAGOS NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BBS MILITARY COMPANY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.20

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

45. Servicii de gardă de corp personală
(escortă), servicii de escortă personală (gardă
de corp), servicii de escortă (gardă de corp
personală), servicii prestate de gardă de
securitate, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază și protecție, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii de pază pentru infrastructuri
prin sisteme de monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2022 00247
(151) 31/01/2022
(732) MARIA-ALEXANDRA CIOCOIU,

STR. PAHARNICULUI NR. 25,
CORP B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ONEDREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01; 18.01.21

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

5. Scutece pentru copii și scutece pentru adulți.
25. Îmbrăcăminte și încălțăminte.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comercială a francizelor, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa 5
(scutece pentru copii și scutece pentru adulți) și
din clasa 25 (îmbrăcăminte și încălțăminte).

───────

(591) Culori revendicate: gri (HEX #363435,
HEX #4f4d4e), alb (HEX #ffffff), roșu
(HEX #ec3237)
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(210) M 2022 00248
(151) 14/01/2022
(732) S.C. POWDER FUN S.R.L., STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 8, JUDETUL
BRASOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

POWDER APRES SKI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

41. Furnizare de instalații pentru schi, furnizarea
de facilități de snowboarding, furnizarea de
facilități de schi sau snowboarding în interior,
închirierea de echipament pentru sporturi
de iarnă, Servicii de instruire pentru schi
și snowboarding, Planificarea de recepții
[divertisment], Servicii sportive și de fitness,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, servicii de discotecă, furnizarea
servirilor de amuzament, organizarea și
susținerea concertelor, organizarea și susținerea
congreselor (instruire), organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
simpozioanelor, organizarea expozițiilor pentru
scopuri culturale sau educaționale, prezentarea
reprezentațiilor în direct, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), organizarea balurilor,
organizarea competițiilor (educaționale sau de
amuzament), Educație, planificarea petrecerilor

(distracții), producția de spectacole, furnizarea
articolelor de recreere, Educație, furnizarea
de instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, servicii de club (divertisment
sau educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de simpozioane,
servicii de disc jockey, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive, producția de programe de radio și
de televiziune, producția de emisiuni de radio
și de televiziune, servicii de reporteri de știri,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de discotecă,
furnizare de informații despre divertisment,
evenimente de divertisment, evenimente
culturale și sportive, în rețele online și pe
internet, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de facilități
sportive, activități organizate pe pârtiile de
schi, închirierea pârtiilor de schi, exploatarea
instalațiilor sportive, organizare de competiții
sportive, închiriere echipament sport.
43. Servicii de bar, servicii de agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de cafenele,
servicii de catering de alimente și băuturi, servicii
oferite de restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de snack-bar-uri, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de restaurant, servicii de
catering.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz, verde,
albastru
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(210) M 2022 00250
(151) 14/01/2022
(732) JKA WF ROMANIA ASOCIATIA

NATIONALA DE KARATE, STR.
DUMITRU KIRIAC, NR. 31, AP.
2, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

JKA ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Pregătire în karate (instruire), servicii
de sport și fitness, activități sportive și
culturale, servicii sportive și de fitness,
activități de divertisment, sportive și culturale,
antrenament sportiv, antrenamente sportive,
servicii sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, organizarea turneelor sportive,
pregătirea jucătorilor sportivi, competiții sportive
(organizarea de -), servicii de pregătire
sportivă, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, servicii de educație
sportivă, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de turnee
sportive, organizarea de evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 00252
(151) 14/01/2022
(732) EMERALD COMPANY, STR.

HOREA 15, JUDEȚ TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Pretzellino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.04; 26.01.04;
26.11.12

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

30. Covrigi glazurați cu ciocolată, covrigi cu
glazură de ciocolată, covrigei, covrigei moi,
cornuri, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie din legume și carne, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, specialități
de patiserie, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), patiserie, pateuri
(patiserie), produse de patiserie, rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie proaspete,
produse de patiserie congelate, produse de
patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
preparate aromatice pentru produse de patiserie,
amestecuri de patiserie, amestecuri preparate
de patiserie.
43. Servicii de fast food la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de fast-
fooduri.

───────

(591) Culori revendicate: galben, rosu, 
maro,verde, alb
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(210) M 2022 00253
(151) 14/01/2022
(732) LAURENTIU BAGIA, STR.CUZA

VODA, NR.88, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BAGIA FAST FOOD Pizza pui
cu bacon fresh food and grill

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snack-bar), servicii de cafenea, servicii de
cantina, servicii de catering care constau in
furnizarea de produse alimentare si bauturi.

───────

(210) M 2022 00254
(151) 14/01/2022
(732) ANA-MARIA SOCACIU-BUTU,

ALEEA FUIORULUI, NR 4, BLOC
Y3C, SC. 3, AP112, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL OM BUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de festivaluri muzicale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri educative , organizarea de

festivaluri în scopuri educaționale, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri pentru divertisment.

───────

(210) M 2022 00256
(151) 14/01/2022
(732) VEGA NID INVEST SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR.15,
JUDEŢ GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

Tessero
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Produse de bijuterie, articole de bijuterie,
bijuterii, instrumente pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2022 00257
(151) 14/01/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, CH, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HOLCIM IMPERMIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate.

───────
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(210) M 2022 00258
(151) 14/01/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

CH, ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HOLCIM FLUIDIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate.

───────

(210) M 2022 00260
(151) 14/01/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOLCIM PLANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate, mortar.

───────

(210) M 2022 00261
(151) 14/01/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOLCIM DISPERSIA

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

19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate.

───────

(210) M 2022 00263
(151) 14/01/2022
(732) HOLLAND UNIÓ KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SRL,
ZECHMEISTER UTCA 9, GYŐR,
9021, UNGARIA

(540)

FINCSI minden kutya szereti

(531) Clasificare Viena:
02.07.01; 03.01.08; 08.07.22; 11.03.07;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.24

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

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

31. Biscuiţi pentru câini, hrană pentru animale.
───────
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(210) M 2022 00264
(151) 14/01/2022
(732) KACSO MIHAELA-JANINA, STR.

ARINILOR NR. 3A, SC. 1, ET. 3, AP.
16, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

LUMIERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.01

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2022 00265
(151) 14/01/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU NR.
14, ET. 2, AP. 12, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300194, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Lithokraft

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 00266
(151) 14/01/2022
(732) MARCOS PROVIT S.A., STR.

URZICENI NR. 35, JUD BUZAU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

EVOGREEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de gură nemedicinală, apă de lavandă,
apă florală, de parfum şi de toaletă, săpunuri
naturale, paște de dinţi, creme de față
și de corp de uz cosmetic, balsamuri
de buze, parfumerie, șampoane, odorizante,
produse cosmetice, loțiuni și produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice naturale și
organice, produse de protecție solară, pietre
de alaun cosmetice, bețișoare parfumate, măști
cosmetice, produse de curățare, săruri de
baie, preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, produse cosmetice pentru spălarea
mâinilor și corpului, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, produse pentru toaletă, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, preparate cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice si preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor si a unghiilor, preparate
şi tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri de
păr (balsamuri-şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (preparat cosmetic), cremă
cosmetică pentru piele.
5. Preparate farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse farmaceutice si
preparate medicale, dezinfectante, unguente
de uz farmaceutic, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, preparate medicinale
pentru creşterea părului, creme pentru mâini
de uz medical sau cosmetic, balsamuri de
buze farmaceutice, preparate pentru arsuri
solare de uz farmaceutic, vitamine și preparate
cu vitamine, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante de uz menajer, preparate
și articole dentare și produse medicinale

pentru îngrijirea dinților, ceai medicinal, extracte,
decocturi, infuzii din plante medicinale, siropuri
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, picături nazale de uz medicinal,
inhalanţi, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii,
preparate farmaceutice, stimulente respiratorii,
produse pentru împrospătarea respiraţiei de uz
medical, preparate medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare, produse medicale, produse sanitare
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, instrumente optice, de
cântărit, aparate şi instrumente de măsurare,
de control, de prim ajutor (salvare), aparate si
instrumente medicale, aparate medicale pentru
ușurarea inhalării de preparate farmaceutice,
inhalatoare pentru uz medicinal, cupe pentru
dozarea medicamentelor, aparate de analiză
pentru uz medical, recipiente din plastic pentru
medicamente, distribuitoare din plastic de
pastile, masti si manusi sanitare, siropuri de
uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri de faina,
condimente, servicii de farmacie online care
vinde cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice şi cosmetice,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie, de
înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
farmaceutice, veterinare, sanitare, produse si
aparate medicale, produse sanitare pentru uz
medical, alimente şi substanţe dietetice de uz
medical sau veterinar, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultații în domeniul
farmaceutic, prepararea de rețete de către
farmaciști, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furnizare
de informaţii pacienţilor referitoare la produse
farmaceutice si medicamentoase, preparare de
reţete în farmacii, servicii de consiliere privind
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produsele farmaceutice, consultanţă şi servicii
de informaţii oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, consiliere cu privire la
produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 00267
(151) 14/01/2022
(732) MARCOS PROVIT S.A., STR.

URZICENI NR. 35, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE LA ÎNDEMÂNA TA!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de gură nemedicinală, apă de lavandă,
apă florală, de parfum şi de toaletă, săpunuri
naturale, paște de dinţi, creme de față
și de corp de uz cosmetic, balsamuri
de buze, parfumerie, șampoane, odorizante,
produse cosmetice, loțiuni și produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice naturale și
organice, produse de protecție solară, pietre
de alaun cosmetice, bețișoare parfumate, măști
cosmetice, produse de curățare, săruri de
baie, preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, produse cosmetice pentru spălarea
mâinilor și corpului, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, produse pentru toaletă, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, preparate cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice si preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor si a unghiilor, preparate
şi tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri de
păr (balsamuri-şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (preparat cosmetic), cremă
cosmetică pentru piele.
5. Preparate farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse farmaceutice si
preparate medicale, dezinfectante, unguente
de uz farmaceutic, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, preparate medicinale

pentru creşterea părului, creme pentru mâini
de uz medical sau cosmetic, balsamuri de
buze farmaceutice, preparate pentru arsuri
solare de uz farmaceutic, vitamine și preparate
cu vitamine, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante de uz menajer, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, ceai medicinal, extracte,
decocturi, infuzii din plante medicinale, siropuri
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, picături nazale de uz medicinal,
inhalanţi, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii,
preparate farmaceutice, stimulente respiratorii,
produse pentru împrospătarea respiraţiei de uz
medical, preparate medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare, produse medicale, produse sanitare
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, instrumente optice, de
cântărit, aparate şi instrumente de măsurare,
de control, de prim ajutor (salvare), aparate si
instrumente medicale, aparate medicale pentru
ușurarea inhalării de preparate farmaceutice,
inhalatoare pentru uz medicinal, cupe pentru
dozarea medicamentelor, aparate de analiză
pentru uz medical, recipiente din plastic pentru
medicamente, distribuitoare din plastic de
pastile, masti si manusi sanitare, siropuri de
uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri de faina,
condimente, servicii de farmacie online care
vinde cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice şi cosmetice,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie, de
înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
farmaceutice, veterinare, sanitare, produse si
aparate medicale, produse sanitare pentru uz
medical, alimente şi substanţe dietetice de uz
medical sau veterinar, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale.
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44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultații în domeniul
farmaceutic, prepararea de rețete de către
farmaciști, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furnizare
de informaţii pacienţilor referitoare la produse
farmaceutice si medicamentoase, preparare de
reţete în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, consultanţă şi servicii
de informaţii oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, consiliere cu privire la
produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 00269
(151) 14/01/2022
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI NR. 270, JUDEȚ
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

LIMO limonadă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.12; 29.01.15;
05.03.15

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

32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe cu
conținut de lămâie, băutură răcoritoare cu suc
de lămâie, băutură răcoritoare cu conținut de
lămâie, băutură răcoritoare cu suc de lămâie și
celule de portocale, băutură răcoritoare de fructe
cu conținut de lămâie, limonadă, toate acestea
realizate cu apă minerală din perimetrul Biborțeni
și/sau Biborțeni-Bățani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

strângerea la un loc, în folosul terţilor a
bauturilor din fructe şi sucuri de fructe cu
continut de lamaie, bauturi racoritoare cu suc
de lamaie, bauturi racoritoare cu continut de
lamaie, bauturi racoritoare cu suc de lamaie
si celule de portocale, bauturi racoritoare de
fructe cu continut de lamaie, limonada, toate
acestea realizate cu apa minerala din perimetrul
Biborțeni si/sau Biborțeni-Bățani (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a bauturilor din fructe şi
sucuri de fructe cu continut de lamaie, bauturi
racoritoare cu suc de lamaie, bauturi racoritoare
cu continut de lamaie, bauturi racoritoare
cu suc de lamaie si celule de portocale,
bauturi racoritoare de fructe cu continut de
lamaie, limonada, toate acestea realizate cu
apa minerala din perimetrul Biborțeni si/sau
Biborțeni-Bățani.

───────

(591) Culori revendicate: galben, roșu, gri, 
alb,negru
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(210) M 2022 00270
(151) 14/01/2022
(732) SWISS MEDCORP S.R.L, BL.13,

AP.10, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

SANEOS clinică medicală

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.01

clase:
41. Coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire în domeniul științei,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, cursuri de
formare, cursuri de formare avansată, cursuri de
pregătire în medicină, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, pregătire de cursuri și
examene în scop educațional, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe și simpozioane în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, servicii educative în
domeniul medicinei, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei.
44. Servicii medicale, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere în materie de
sănătate, controale medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii oferite de

clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, diagnosticarea bolilor,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii
de scoatere a cerii din urechi, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratamente cosmetice
pentru corp, tratament pentru păr, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00272
(151) 14/01/2022
(732) CATALIN PETRESCU, SOS.

PANTELIMON NR.266, BL.A,
AP.46, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

IZAKAYA japanese pub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 05.05.21

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, baruri, ceainării.

───────

(210) M 2022 00273
(151) 15/01/2022
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PRINCE SOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.

───────

(210) M 2022 00274
(151) 15/01/2022
(732) GENERAL ALARM & ESCORT

SRL, STR SALCIILOR NR. 100
A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GENERAL ALARM
& ESCORT SRL

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2022 00275
(151) 17/01/2022
(732) MIHAELA SANDRU, STR.MIHAI

BRAVU, JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SYNO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,

cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
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și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam

de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme
de lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricarre
şi în scopuri medicale, lichide degresante,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
degresante de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, cosmetice, săpunuri,
săpun industrial, săpun detergent, înălbitor
pentru rufe, detartranți praf folosiți pentru mașina
de spălat, tablete pentru mașini de spălat vase,
spray-uri de curățare, spray-uri de degresare,
substanțe degresante, solvenți de degresare,
alții decât cei folosiți în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru lustruirea mobilei, solvenți
pentru îndepărtarea vopselelor, substanțe pentru
curățarea mochetelor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse de spălat legume și
fructe, produse de lustruit pentru chitare,
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produse de lustruit metalul, produse decolorante,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea și luciul frunzelor plantelor,
produse de curățare pentru vehicule, ceară de
carnauba pentru industria automobilelor, ceară
auto, detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
pentru lustruirea automobilelor, soluții de
ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
produse pentru lustruirea anvelopelor de
vehicule, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură, paste de dinți, geluri de baie și duș,
nu de uz medical, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, ojă de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru
combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare

pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, lumânări cu aromă de mosc,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, lumini
de crăciun (lumânări), lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru absorbirea fumului,
lumânări cu repelent pentru insecte, ceară de
carnauba, ceară de albine folosită la fabricarea
produselor cosmetice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
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de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea

dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.
7. Echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, pompe, compresoare și suflante,
generatoare de curent, roboți industriali, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
accesorii pentru excavatoare, aparate de
ascuțit burghie de foraj minier, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), ciocane de
forjă cu arc, burghie pentru bormașină, burghie
pentru industria mineritului, clești cu prize
multiple (mașini), excavatoare, echipamente de
forare în pământ (mașini), dispozitive pentru
săparea și deplasarea pământului (mașini),
dispozitive de tăiat șanțuri, cupe de buldozer,
foarfece pneumatice, mașini de dragaj, mașini de
cosit (electrice), mașini de perforat roci, mașini
de forat puțuri, lopeți mecanice (instrumente),
instrumente de foraj (mașini), mașini de
prelucrare a mineralelor, mașini de îndreptat,
mașini de săpat, mașini vibratoare, mașini
pentru tăierea pietrelor, mașini pulverizatoare
de beton, mașini pentru săparea șanțurilor,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
accesorii pentru mașini de tuns gazonul,
aeratoare, aparate de muls, aparate de tuns
iarba pentru grădină, aparate electrice de
tuns iarba, capete pentru recoltare, batoze,
aparate reîncărcabile pentru tunderea gardului
viu, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, cilindri de pulverizare
sub formă de instrumente horticole, cultivatoare
(mașini), cuțite de cositoare, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine,
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare electrice, dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de tăiat crengi
(acționate electric), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive electrice de
tăiat gardul viu, dispozitive pentru grădinărit
(electrice), freze de grădină, grape, mașini
pentru tuns gazon-ul, foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, incubatoare
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pentru ouă, lance de stropit sub formă de
instrumente agricole, mașini de cultivat, utilaje
agricole, unelte de curățat gazonul (mașini),
mașini de tuns animale, aparate de ridicare și
de înălțare, elevatoare și scări rulante, mașini
de împachetat, mașini de ambalat sau de
împachetat, mașini de sortare, altele decât cele
pentru bani, mașini de încărcare, mecanisme de
deschidere și închidere, transportoare și benzi
rulante, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, aparate automate de
curățare a piscinelor, aparate de lustruit pentru
întreținerea podelelor, aparate de măturare
automate pentru bazine de înot, aparate de uscat
rufe fără încălzire, aparate electrice de bătut
covoare, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
pentru automobile, aparate de curățat cu
presiune mare, centrifuge (mașini), aspiratoare
uscate și cu apă, coșuri pentru ustensile pentru
mașinile de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, coșuri pentru mașini
de spălat vase sub formă de piese pentru
mașini de spălat vase, degresoare, curățitoare
electrice cu înaltă presiune, discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
dispozitive automate pentru curățarea podelelor,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
distribuitoare de detergent lichid, echipament
electric de curățare a geamurilor, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, mașini de călcat
și prese de rufe, instalații de spălat vehicule,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, mașini combinate de spălare
și periere, mașini cu abraziune pentru curățare,
mașini de aspirare de uz casnic, acumulatoare
hidraulice (componente ale maşinilor), ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor
de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru

mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, lagăre (fusuri, componente
ale maşinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini de
construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior., ciocane rotopercutoare
electrice, ferăstraie (maşini), suflante pentru
comprimarea, evacuarea și transportul gazelor,
supape pentru evacuarea gazelor de ardere
(piese pentru mașini), robinete pentru mașini,
mașini de tocat carne, mașini de tocat furaje,
tocătoare de lemn (mașini), tocătoare de
hârtie (mașini), tobe de eșapament pentru
motoare, motocoase electrice, monturi pentru
rulmenți, carcase de rulmenți, rulmenți cu
ace, rulmenți cu bile, inserții pentru rulmenți,
vibratoare de beton, mașini de șlefuit, polizoare
(mașini), perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, rindele electrice, freze, macarale,
sfredele pentru macarale, mașini de găurit
și sfredele, mecanisme de tăiat (mașini),
mașini pentru vopsit, pistoale pentru vopsit,
mașini de lipit, pistoale de lipit electrice,
motoprășitoare (mașini), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, suflante industriale, suflante de aer,
saci pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, compresoare, lagăre (componente
ale maşinilor), variatoare de viteză pentru
mașini, variatoare de cuplu hidraulice (organe
de mașină nedestinate vehiculelor terestre),
mașini de curățat materiale textile, mașini
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de spălat, uscătoare centrifugale (mașini),
uscătoare rotative (mașini), roboți pentru
curățenie, mături electrice, mopuri electrice cu
aburi, mașini pentru spălat ustensile, mașini
pentru spălarea geamurilor, role din materiale
nețesute care constituie piese de mașini folosite
la lustruire, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini electrice pentru spălarea alimentelor,
mașini de uscat gogoși de mătase, mașini
de spălat vehicule, mașini de spălat cu
presiune, automate (distribuitoare automate),
distribuitoare de săpun, mașini de pulverizat,
ciocane pneumatice, deschizătoare electrice de
conserve, dispozitive de tensionare cu clichet
(mașini), malaxoare, mașină de suflat, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini de făcut
chei, mașini pentru ascuțire și realizat matrițe,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru fabricarea pungilor, mașini pentru
fabricarea sacilor, mașini pentru fabricarea
funiilor de paie, mașini pentru fabricarea de
chibrituri, mașini pentru fabricarea de ace,
mașini pentru fabricarea semiconductoarelor,
mașini pentru fabricarea uneltelor, mașini pentru
fabricarea țigărilor, mașini pentru impregnare,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi, mașini-unelte, prese
de asamblaj, pistoale de etanșat electrice,
scule electrice, roboți pentru mașini-unelte,
scule pneumatice portabile, scule modulare
(instrumente), scule manuale acționate în
alt mod decât manual, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, unelte cu
acționare electrică, unelte acționate mecanic,
storcătoare industriale, tocătoare (mașini), șerpi
electrici pentru desfundarea conductelor, unelte
acționate cu motor, aparate de vulcanizare,
bormașini cu suport, bormașini robotizate
electrice de mână, ciocane rotopercutoare
electrice.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane

de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței., lame
de ferăstraie (componente ale uneltelor de
mana), suporturi pentru ferăstraie, rindele, freze
(scule), mașini manuale de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animale, masini de tuns pentru bebeluși,
aparate de epilat electrice si neelectrice, aparate
de ras, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate neelectrice de tuns barba, mașini de
tuns electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras electrice, brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
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de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage
(unelte de mana), pompe de mână, scule de
mână pentru perforare, acționate manual, altele
decât cele de birou, raclete pentru schiuri,
pulverizatoare (unelte acționate manual), pompe
pentru lichide (acționate manual), răngi de
scos cuie (unelte manuale), ciocane, ciocane
de lemn și baroase, clești patent, clești,
cleme de prindere (scule manuale), cuțite
demontabile (componente unelte de mână),
fiare de marcare, echere culisabile (unelte
acționate manual), dispozitive de îndreptare a
firelor (unelte acționate manual), dispozitive de
curbat țevi (unelte acționate manual), menghine,
leviere, instrumente pentru finisarea pereților
din rigips, instrumente de fixare și îmbinare,

pene de fixare, perii de sârmă (unelte acționate
manual), mojare pentru pisat, mistrii pentru
îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie,
patrițe de numerotare, mojare pentru pisat
(unelte manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneti,
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materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, casti de protecție,
ochelari de protecție, panouri solare, blocuri
de alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare de imagine, analizoare de

luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
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baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audio-
video pentru mașini (ice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără

fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, aparate
electronice de supraveghere, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile,
aparate de scanare corporală cu raze x
pentru securitate, aparate și instrumente de
semnalizare, sisteme de stingere a incendiilor,
senzori pentru protecția vieții private, senzori
de fum, sisteme de asistență șofer pentru
autovehicule, mănuși rezistente la foc, etichete
electronice de siguranță, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive
video de monitorizare a bebelușilor, benzi
adezive de securitate (magnetice), bastoane de
mână pentru siguranță, articole reflectorizante
pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
aparate pentru salvare maritimă, aparate
pentru siguranța traficului feroviar, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
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biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, dispozitive și
echipament de salvare, dispozitive de protecție
pentru dinți, îmbrăcăminte de protecție pentru
prevenirea accidentelor, hamuri de salvare,
genunchiere pentru muncitori, încălțăminte de
protecție, măști de gaze, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, mănuși de unică
folosință pentru laborator, lentile pentru măști
de protecție pentru față, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
ochelari de protecție anti-aburire., ochelari
antipraf, măști pentru respirație, măști de
protecție pentru muncitori, plase de protecție
împotriva accidentelor, prelate de protecție,
pături ignifuge, pături de supraviețuire, protecție
(îmbrăcăminte de -) împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, viziere de protecție, veste
de salvare, veste antiglonț, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare electronice, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, digitizoare, decodoare,
convertoare analogice, compresoare de semnal,
codoare optice, dispozitive pentru stocarea
de date, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax
în modul autonom, dispozitive de montare
pentru camere, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), lochuri electronice, masere
(amplificatoare de microunde), procesoare
de vorbire, unități de codificare electronică,
tastaturi fara fir, suporturi pentru amplificatoare,
table electronice interactive whiteboard,
terminale multimedia, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, terminale pentru recepția
semnalului, unități de codificare electronice,
receptoare optice, sintetizatoare de frecvențe,
sistem de automatizare pentru clădiri, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, stilouri
magneto-optice, limitatoare de semnal, inele
inteligente, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare
de radiofrecvență, amplificatoare de viteză,

antene parabolice, antene satelit, aparate cu
frecvențe extrem de mari pentru rețele fără fir,
aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, uscătoare de film, unități pentru
discuri, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, vizoare optice,
sisteme audio-vizuale, servere video digitale,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, playere video digitale, planetarii,
servere audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru
dvd playere, filtre acustice din pânză, pentru
aparate radio, indicatoare laser tip pointer,
instrumente pentru karaoke, lentile, monitoare
pentru tabletă, camere video activate prin
mișcare, cinematografe de realitate virtuală
(vr), cutii pentru lentile, cutii pentru filme,
coperte pentru cititoare de cărți electronice,
cititoare cd portabile, afisaje electronice, afișaje
cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
aparate cinematografice, aparate de proiecție,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de televiziune cu circuit inchis, aparate
video, aparatură de amplificare video, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, camere
de filmat, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de
vizualizare monoscopică, camere video digitale,
camere video 360º, căști pentru realitate
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virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare
a banilor, tablete grafice digitale, scanere
pentru coduri de bare, sintetizatoare de
imagine, sisteme de inteligență artificială,
sisteme de control electronice, sisteme de
procesare de date, scaner de mână, scanere
(echipamente pentru procesarea datelor),
răcitoare pentru procesoare pentru aparatele
de procesare a datelor, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, panouri
digitale, ochelari de realitate virtuală, boxe
de calculator, carduri pentru pc, creion
electronic (creioane optice), filtre pentru ecrane
de calculator, monitoare, joystick-uri pentru
calculator, imprimante pentru calculator, mouse
(periferice de calculator), stilouri electronice,
scanere mobile pentru documente, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, touchpad-
uri pentru calculatoare, terminale pentru poșta
electronică, terminale informatice, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, carduri pentru porturi usb,
distribuitoare de bilete, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, instrumente
matematice, magnetofoane, mașini contabile,
mașini de facturat, sintonizatoare amplificatoare,
aparate de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de

măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări care transmit date
catre telefoane inteligente, ceasuri inteligente.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente ajutătoare
pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte pentru personal medical și pacienți,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
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echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare de
uz medical, aparate de acupunctură, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
pompe de sân, tetine., suporturi ortopedice
si orteze, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
de exemplu, cupe menstruale, pesare,
prezervative, saltele pentru naștere, pense
auriculare.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,

aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații de
încălzire cu apă caldă, instalații pentru răcirea
apei, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
aparate pentru alimentarea cu apă potabilă,
aparate pentru captarea apei, boilere cu apă,
boilere cu gaz pentru încălzirea apei, camere
curate (instalații sanitare), cazane de fierbere
pentru spălatorii, cazane electrice, cazane pe
gaz pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
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abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
agricultură, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aeratoare cu funcție
de economisire a apei pentru robinete, aparat de
purificare a apei pentru acvarii cu apă de mare,
aparate acționate electric pentru încălzirea apei,
aparate de desalinizare a apei care utilizează
osmoza inversă, aparate de dezinfectare a apei,
aparate de tratare a apei, aparate de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de filtrare a apei, aparate de epurare a apei de
la robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații chimice pentru tratarea apei
potabile, instalații de epurare a apelor uzate,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), instalații de sterilizare chimică
(aparate de tratare a apei), instalații de purificare
a apei de ploaie, membrane pentru filtrarea apei,
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, instalații pentru purificarea
apei, robinete cu funcție de economisire a
apei, rezervoare pentru purificarea apei, supape
de control al apei pentru robinete, unități de
purificare a apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), valve pentru reglarea apei (accesorii de
siguranță ), filtre electrice pentru purificarea
apei, de uz menajer, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de apă, de uz industrial, filtre

de apă, filtre pentru aparate pentru prepararea
gheții, filtre pentru apă reziduală, filtre pentru
acvarii, filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
căzi cu hidromasaj, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru piscine, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), autoclave
(sterilizatoare), sterilizatoare cu ultraviolete,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, instalații
pentru răcirea și încălzirea apei, aparate cu
aer cald, suflante de aer cald, mașini de
irigații pentru agricultură, uscătoare de păr,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la cald),
ventilatoare electrice de uz personal, uscătoare
de păr portabile, suporturi adaptate pentru
uscătoare de păr, termofoare, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, perne de încălzire
neelectrice, altele decât cele de uz medical,
lămpi cu infraroșii pentru uscarea părului, mașini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
perne încălzite, neelectrice, neutilizate în scop
medical, pernuțe termice, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, șosete încălzite electric,
pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
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de făcut ceai, aparate de cafea electrice,
ansambluri de gătit, accesorii adaptate pentru
cuptoare, aparat de încălzit farfurii, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
sandvișuri calde, aparate de făcut înghețată,
aparate de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, instalații de încălzire
a băuturilor, încălzitoare de căni electrice,
inele de încălzire, ibrice de ceai (electrice),
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice,
incineratoare pentru deșeuri de uz casnic,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
huse ajustabile din materiale textile pentru
prăjitoare electrice de pâine, hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
hote de ventilație pentru sobe, hote aspirante
pentru mașini de gătit, grătare pentru gătit,
hibachi (dispozitive de încălzire japoneze),
grilluri electrice, grile pentru grătar, friteuze

pentru catering comercial, friteuze industriale,
friteuze electrice, grătare afumătoare, frigări
pentru rotiserie, frigidere pentru vin, frigidere
electrice de uz casnic, filtre electrice de cafea,
filtre de ceai (aparate), domuri pentru răcire,
elemente electrice de încălzire, fierbătoare
electrice, cuptoare pentru pizza, deshidratoare
electrice, cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit
cu fum, dispozitive de uscare cu fum, dispozitive
de maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
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alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, epurare și purificare a
gazelor, echipament pentrru procesare chimică,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), aparate de încălzire a aerului,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini
de prăjit tutun, mașini de gătit electrice,
mașini de ceață, mașini de gheață carbonică,
lămpi de gaz, lămpi de petrol, instalații
pentru producerea aburului, mașini pentru
generare de ceață artificială, mașini pentru
generare de fum artificial, panouri răcite
folosite la cuptoarele electrice, mașini electrice
de gătit sub presiune cu autoclave de uz
casnic, instalații de încălzire, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,

furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, încălzire (corpuri de -), filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
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hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
dispuse orizontal cu tiraj forțat, corpuri de
încălzire ambientală cilindrice portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, convectoare (radiatoare),
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, comutatoare
termosensibile (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, clapete
pentru controlul aerului, capace filetate de
radiatoare, cabluri electrice pentru încălzire,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice

de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri
și șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, anvelope de
vehicule, osii pentru vehicule, clipsuri pentru
capota vehiculelor, caroserii de vehicule,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

263

garnituri de frânã pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maºini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru

vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
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truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboți de frână de vehicule, uși de portbagaj,
organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule
de teren, discuri pentru lagăre axiale de
ambreiaj pentru vehicule terestre, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tapițerie pentru scaune de
vehicule, tapițerie pentru automobile, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate
pentru folosirea în vehicule, suporturi cu cadre
încorporând roți pentru deplasarea obiectelor,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, spătare
pentru biciclete, spătare pentru scaune de
vehicule, spoilere pentru circulația aerului,
scrumiere pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în interioare de vehicule, prelate
de cărucioare pentru copii, protecții laterale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite în
vehicule, protecții împotriva zgârieturilor pentru
vehicule, reazeme nemetalice sub formă de
componente pentru vehicule, pompe cu aer
comprimat (accesorii pentru vehicule), polițe de
portbagaj pentru vehicule, panouri de protecție
contra căldurii pentru vehicule, paravane
despărțitoare pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru tetiere de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii

de vehicule, coșuri pentru cărucioare de copii,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, corniere de protecție adaptate pentru
cărucioare, capote și huse pentru cărucioare
de copii, căptușeli de acoperiș pentru vehicule,
brichete electrice pentru vehicule terestre, benzi
parasolare pentru vehicule, benzi parasolare
pentru parbrizele vehiculelor, benzi de protecție
pentru uși de vehicule, bare în formă de
t pentru schilifturi, bare pentru scaun (piese
de vehicule), capace de închidere pentru
rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, biciclete, părți
și accesorii pentru vehicule, părţi şi accesorii
pentru vehicule pneumatice şi spaţiale, părţi
şi accesorii pentru vehicule de apă, părţi şi
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spiţe pentru anvelope, amortizoare
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suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, parbrize,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, huse pentru volanul vehiculului,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
angrenaje pentru biciclete.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii, pistoale cu aer comprimat,
arme de foc sportive, arme de foc de vanatoare,
pistoale cu rachete, spray-uri pentru aparare
personala, electrosoc, dispozitiv autoaparare,
arme cu electrosoc.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,

trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
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ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri, curele
de ceas, cronografe (ceasuri), cronografe, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), amulete
pentru inele de chei, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, lanțuri pentru chei, inele pentru chei,
portchei decorative, portchei din imitație de piele
cu inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru instrumente muzicale, burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muştiucuri pentru
instrumentele muzicale, timpane, benzi de
hârtie pentru instrumentele muzicale mecanice
(pianolă), pupitre pentru partituri, sintetizatoare,
surdine pentru instrumentele muzicale/
amortizoare (de sunet) pentru instrumentele
muzicale, valize pentru instrumente muzicale,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
instrumente muzicale, tuburi de suflat
(muzicale), valize pentru instrumente muzicale,
pedale pentru efecte sonore, pentru instrumente
muzicale, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, picioare (cuie de sprijin)
pentru violoncele, protecții de membrane
pentru flaute chinezești, pupitre pentru
partituri, rafturi adaptate pentru susținerea

instrumentelor muzicale, stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative
pentru instrumente muzicale, suporturi pentru
instrumente muzicale, suporturi de braț pentru
chitară, surdine, tastiere pentru instrumente
muzicale cu coarde, tonometre (marcatoare de
frecvență), tuburi de suflat, acordoare pentru
instrumente muzicale electronice, aparate
pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane
(croite pe formă), șofare (instrument muzical),
tub de ploaie(instrumente muzicale), supape
pentru instrumente muzicale, sintetizatoare
(instrumente muzicale), mașini de muzică
de fundal electronice, mașini de ritm
electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și
mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de
stil occidental, instrumente muzicale pentru
copii, instrumente de suflat, instrumente de
percuție, flaute chinezești, instrumente din
alamă, instrumente de suflat din lemn,
instrumente cu percuție, instrumente cu coarde,
instrumente cu claviatură, flașnete (instrument
muzical), foale de instrumente muzicale,
güiro (instrument muzical), instrumente
muzicale care incorporează aparate pentru
modificarea semnalelor audio, acordeoane,
ancii (instrumente muzicale), aparate electronice
pentru sintetizare de muzică (instrument
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16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie

și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie, întărituri
din carton pentru legarea cărților, hârtie și
carton industriale, hârtie adezivă, aplicatoare
de vopsea sub formă de bureți, aplicații din
hârtie, batoane de cerneală, carduri din hartie
cu mostre de culori, cărți de desenat sau de
scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
trafalete, rulouri pentru trafalete, seturi de pictură
pentru artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane
pentru desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi
(țe) pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava (articole
de papetarie), modelare (materiale pentru -),
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,

muzical), aparate muzicale electronice
controlate prin computer, aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice pentru instruire, aparate
muzicale electronice pentru practică, aparate
și instrumente electronice de muzică,
bandoneoane, bucium, carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cutii muzicale,
concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,
armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară,
cuie pentru întins coardele la instrumentele
muzicale, viole, ukulele (instrumente muzicale),
violoncele, viori, vârfuri pentru comutatoare
de chitară, instrumente muzicale cu clape
(orga), piane, instrumente muzicale electronice,
claviaturi pentru piane, tromboane (instrumente
muzicale), pipa (chitare chinezești), mandoline,
clarinete.chitare, flaute cu cioc (instrumente
muzicale), pedale pentru tobe (instrumente
muzicale), clape pentru instrumente muzicale,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
chitare electrice, sheng (instrumente de
suflat chinezești), instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), claviaturi pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
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huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,

benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
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articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,

decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări (tiparite), etuiuri pentru pașapoarte,
etuiuri pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de hârtie,
fișe cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

270

provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte

20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tăvi nemetalice, tobe de înfășurare
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri, tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, ventuze (accesorii),
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru plante
sau copaci, șine pentru perdele de duș, țăruși
nemetalici pentru corturi, suporturi pentru plante,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), tacheți pentru andocare,
nu din metal, sisteme nemetalice de fixare
pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe din
plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii de
scări din plastic, mânere pentru sertare, nu din
metal, mânere din plastic pentru uși, mânere

pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
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din plastic pentru sertare, mânere din ceramică
pentru mobilier, mânere de sprijin nemetalice,
lanțuri, nu din metal, inele pentru perdele, inele
pentru nas de taur (nemetalice), mânere din
ceramică, inele pentru draperii de duș, glisiere
suspendate de plafon din materiale nemetalice,
garnituri din material plastic, furtunuri (tobe de
înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru -),
încuietori și chei, nu din metal, geamanduri,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, carlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare maner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,

suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de baie, mobilier de exterior, mobile
(rafturi de -), mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
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de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de - din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)

confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
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pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire

pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de
flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
colivii pentru păsări, boluri pentru peștișori,
litiere pentru animale de companie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
coșuri de rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru
întins rufele, mese de călcat, încălțătoare,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru
fiare de călcat, articole de sticlărie, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, porțelanuri,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
lucrări de artă confecționate din cristal, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, aplicatoare de fard, bazine
(recipiente), boluri pentru bărbierit, bureți, bureți
de baie, bureți cosmetici, bureți de toaletă,
căzi, cuve pentru clătit, chiuvete, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
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pentru șampon, perii de baie, pensule de
uz cosmetic, olițe pentru copii, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, pulverizatoare de
parfum, pulverizatoare de uz casnic, pudriere
(goale), portfarduri (accesorizate), piepteni
electrici, piepteni, perii pentru rimel, perii
pentru igiena personală, suporturi pentru bureți,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
de pahare pentru baie, spatule cosmetice,
savoniere, rafturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, aparat pentru parfumarea
aerului, cutii pentru monezi (pușculițe), pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, boluri de sticlă, paie de băut,
periuțe pentru gene, ață dentară, perii, material
pentru perii, material pentru curățare, bureți
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, obiecte
din faianță, căni confecționate din ceramică,
recipiente ceramică, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri de uz casnic, căni,
mixere neelectrice de uz casnic, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, sticle, planșete
de pâine, donițe, tăvi (platouri de servit), cuști
pentru animale de companie, forme pentru
prăjituri, stingătoare de lumânări, discuri de
sfeșnic, sfeșnice, bomboniere, tocuri pentru
piepteni, porțelan decorativ, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din porțelan,
bețișoare chinezești (tacâmuri), dispozitive
pentru întins haine, suporturi ramificate pentru
căni, cârpe de curățat, perii pentru sticle,
suporturi de masă pentru căni de ceai,
amestecătoare pentru cocktail-uri, agitatoare
de cafea, căni de cafea, râșnițe de cafea,
linguri de cafea, cafetiere, filtre mari de
cafea, neelectrice, servicii (veselă), servicii
de ceai (veselă), piepteni pentru animale,
seringi de glazurat, forme pentru bucătărie,
oale de gătit, frigărui, recipiente pentru gheață,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile cosmetice,
capace pentru farfurii, cești, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, carafe, friteuze neelectrice,
sticle de băut, jgheaburi, sticle (recipiente),
borcane din sticlă, recipiente pentru bucătărie,
lăzi de gunoi, suporturi pentru ouă, pliciuri de
muște, mănuși de menaj, pocale, răzătoare,
grătare (neelectrice), tigăi non-electrice de
gătit, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
recipiente termoizolante pentru alimente, seringi
pentru flori, forme pentru cuburi de gheață,
huse pentru mese de călcat, stacane, fierbătoare
neelectrice, ibrice japoneze din fontă, non-

electrice (tetsubin), suporturi pentru a sprijini
cuțitele la masă, tăvi turnante (pentru bucătărie),
servicii de lichior, sufertașe, suporturi pentru
lista de meniuri, gamele, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), mopuri, suporturi pentru
șervețele de masă, inele pentru șervețele,
capete de stropitori, tampoane pentru curățare,
vase de lut, vase pentru muștar, farfurii din hârtie,
instrumente pentru tăiat coca, râșnițe de piper
manuale, arzătoare de ulei (terapie cu arome),
arzătoare de ulei esențial, cutii pentru picnic,
coșuri de hârtii, servicii pentru picnic (veselă),
pușculițe, capace pentru vase, vase, oale de
gătit sub presiune, solnițe, solnițe de piper,
cratițe, farfurioare, țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), palete pentru tarte, pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru întins cămăși, perii
pentru încălțăminte, limbi de încălțat pantofii,
calapoade pentru pantofi (sisteme de întindere),
strecurători, hote de bucătărie, supiere, servicii
de condimente, bureți de menaj, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, seringi pentru stropit flori
și plante, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, căni metalice cu capac, infuzoare de
ceai, cutii pentru ceai, ceainice, perii de toaletă,
truse de toaletă, suporturi pentru role de hârtie
igienică, ustensile de toaletă, periuțe de dinți,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
pentru animale de companie, perii electrice
rotative pentru păr, suporturi pentru scobitori,
scobitori, tăvi de uz casnic, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese pentru pantaloni,
suporturi pentru întins pantaloni, termosuri,
aparate de făcut vafe, neelectrice, tigăi de
clătite suedeze, tigăi pentru clătite, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe de
dinți, perii de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
scânduri de spălat rufe, instrumente pentru
stropire, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată, opal, vase din sticlă,
cristaluri (sticlărie), sculpturi din sticlă, busturi
realizate din sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, figurine din teracotă, cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii emailate,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, curse pentru șoareci,
centuri pentru machiori, distribuitoare de peliculă
adezivă (altele decât cele fixe), răcitoare pentru
băuturi (recipiente), pudre compacte (cutii),
flacoane de sticlă (recipiente), set recipiente de
bucătărie, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, coșuri pentru gunoiul menajer, sticle
frigorifice, cutii de sticlă, mături, produse pentru
periat, untiere, capace pentru untiere, cazane,
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mănuși de curățenie din țesături, instrumente
pentru curățat, acționate manual, mănuși pentru
curățare sau pentru menaj, borcane pentru
prăjiturele, ustensile de gătit, neelectrice, periuțe
pentru sprâncene, tigăi, pâlnii, pămătufuri pentru
pudrat, shakere, dispozitive pentru amestecat
băuturi, teluri, palete neelectrice de uz casnic,
vase de metal pentru preparat înghețată si
băuturi reci, forme de prăjituri, oliviere, cârpe
de șters praful, pudră cosmetică compactă,
capace pentru cutii de șervețele, închizători
pentru capacele de cratiță, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
montate pentru recipiente de gunoi, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
izolante pentru farfurii și vase, recipiente de
uz casnic, ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de cafea (veselă), cafetiere neelectrice,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), recipienți
pentru gheață, de uz casnic, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, cutii de pastile,
pentru uz personal, salatiere, vase întinse,
halbe mari de bere, recipiente termoizolante
pentru băuturi, acvarii de interior, huse pentru
ceainice, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, capace pentru cești, căni
din sticlă, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
coșuri pentru prăjit cartofi pai, damigene, pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, cârpă pentru
ochelari, figurine din fibră de sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă.
material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, aparate de demachiat, non-electrice,
aplicatoare pentru farduri de ochi, bureței
pentru machiaj, bureți de față pentru aplicarea
machiajului, bureți pentru corp, bureți pentru
curățarea feței, bureți pentru frecare, aparate
deodorizante pentru uz personal, doze din
sticlă pentru medicație, goale, flacoane pentru
parfum, distribuitoare pentru cosmetice, mănuși
abrazive pentru exfolierea pielii, pensule pentru
buze, pensule pentru contur de ochi, perii
pentru curățat, perii pentru exfoliere, pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), rafturi pentru geluri de duș,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, spatule cosmetice destinate utilizării
împreună cu preparate de epilare, sprâncene
(periuțe pentru -), sticle goale pentru pulverizare,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, ustensile

de curățenie pentru toaletă și baie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări, iesle
de hrănire metalice pentru bovine, dispozitive de
hrănire pentru păsări sub formă de recipiente,
iesle pentru bovine, jgheaburi metalice pentru
bovine, jgheaburi de apă pentru bovine, troace
pentru ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, duze pentru
furtunuri de apă, terarii de apartament (pentru
animale), sticle pentru apă, bazine de apă
(pentru pești vii), perii pentru animale de
companie, borcane cu gustări pentru animale
de companie, recipiente de uz casnic pentru
depozitarea hranei pentru animale de companie,
periuțe de dinți pentru animale de companie,
piepteni pentru animale domestice, recipiente
de băut pentru animale, cuști de sârmă
pentru animale domestice, vase de mâncare
pentru animale de casă, vase pentru mâncare
pentru animale de casă, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, distribuitoare de lichide pentru
utilizare cu sticle, distribuitoare de băuturi,
neelectrice, ajutaje pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, duze de furtun pentru
stropit, aparate neelectrice pentru lustruirea
podelelor, aparate de ceruit neelectrice, aparate
pentru șters praful, neelectrice, aplicatoare de
ceară pentru podea, montabile pe un mâner de
mop, bureți abrazivi, bureți de curățat de uz
casnic, bureți de mare naturali, bureți pentru
bucătărie, capete de mop, cârpe pentru curățare,
distribuitoare de săpun, fărașe, dispozitive
non-electrice de curățat covoare, găleți de
plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
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instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), litiere pentru animale, pămătufuri
de praf, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de
uz casnic., veselă, ustensile de bucătărie și
recipiente, duze de furtunuri pentru stropit,
vase de porțelan pentru plante, vaze din sticlă,
capcane pentru pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, cuști metalice de uz casnic, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, mănușă de toaletat
animale de companie, perii anti-năpârlire pentru
animale de companie, perii de dinți pentru
animale, perii de sârmă pentru cai, perii pentru
coamă (piepteni pentru cai), perii pentru toaleta
animalelor de companie, perii pentru îngrijirea
animalelor, perii pentru țesălarea cailor, păr de
animale (perii și pensule), țesale, vase de băut
pentru păsări domestice.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile

pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
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produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,

țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe
decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de
pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi
pentru paturi, pături pentru nou-născuți, draperii
textile, draperii opace, plăpumi, plăpumi de
puf, plăpumi cu puf de gâscă, prosoape din
materiale textile, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, saci de dormit, saci
de dormit (lenjerii), căptușeli pentru saci de
dormit, saci de dormit pentru bebeluși, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, tafta (țesătură),
muselină (țesătură din bumbac sau mătase
pentru perdele) perna din spuma cu memorie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
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sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose de
golf, indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii

de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
undiţe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.

───────

(210) M 2022 00276
(151) 17/01/2022
(732) SOCIETE DE PRODUITS NESTLE

SA, AV. NESTLE, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES, STR.
LUNEI NR.5, SECTOR 2, BUURESTI,
030167, ROMANIA

(540)

FITNESS DARK CHOCOLATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cereale pentru micul dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata pentru
consum, cereale si preparate din cereale.

───────

(210) M 2022 00277
(151) 17/01/2022
(732) ADWISE MEDIA

COMMUNICATIONS SRL, B-DUL
DIMITRIE CANTEMIR, NR. 9, BL.
7, SC. 2, ET. 8, AP.80, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040235, ROMANIA

(740) DRGOMIR INDUSTRIAL PROPERTY,
STR NICULAIE SEBE, NR. 5,BL. S24,
AP.21, SECTOR 3, BUCURESTI,
030405, ROMANIA

(540)

AdWise
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 24.15.01

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, organizarea
de publicitate, publicitate pentru cinematografe,
publicitate pe taxi, publicitate pentru ascensoare,
publicitate prin corespondență, agenții de
publicitate, consultanță privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate
pentru pelicule cinematografice, publicitate pe
peliculă cinematografică, promovare (publicitate)
de călătorii, servicii de publicitate digitală,
promovare (publicitate) de concerte, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
exterioară, publicitate directă prin poștă,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate
furnizate florarilor, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate privind
automobilele, consultanță în publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
agenție de publicitate, publicitate radio și
de televiziune, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de reclamă și publicitate, cercetare de
piață pentru publicitate pentru terti, servicii
de publicitate pentru bijuterii, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate de
exterior, dezvoltare de conceptii de publicitate,
consultanță privind publicitatea în presă, servicii
de cercetare privind publicitatea, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare
de informații privind publicitatea, consultanță
în afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
asistență privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, colectarea de informații privind
publicitatea, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, servicii de publicitate

și de promovare, întocmirea de texte de
publicitate comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
publicitate în sectorul transport și livrare,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru industria literară,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate privind
lucrări publice, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, productie de
publicitate televizata si radiofonica, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, servicii
de publicitate privind sectoarele de transport,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, publicitate
promoțională privind practica în formarea
filozofică, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, editare post-producție de publicitate și
reclame, servicii de publicitate pentru jocuri de
baseball, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poștei, servicii

(591) Culori revendicate: rosu, galben, 
verde,albastru , negru
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de agenții de modele referitoare la publicitate,
servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de management de
personal angajat în publicitate, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de publicitate privind
produse farmaceutice pentru tratarea diabetului,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
servicii de cercetare cu privire la publicitate și
marketing, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate
pentru aparate de imagistică in vivo, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de consultanță privind
publicitatea pentru beneficiarii de francize,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate
referitoare la produse farmaceutice și de
imagistică in vivo, servicii de publicitate directă
prin poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii

de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, pregătire de liste
de adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, servicii
de publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (fsgs),
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vadă și să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
marketing financiar, marketing direct, marketing
promoțional, marketing afiliat, marketing
imobiliar, marketing digital, consultanță în
marketing, estimări pentru marketing, campanii
de marketing, marketing de produse, asistență
în marketing, informații de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing prin telefon,
previzionare de marketing, marketing pe
internet, marketing de referință, marketing
folosind influenceri, servicii de marketing, studii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing direct,
analiza tendințelor de marketing, consultanță
în marketing comercial, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului, efectuarea
de studii de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, servicii de consultanță în marketing,
servicii de agenție de marketing, întocmire de
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planuri de marketing, furnizare de informații
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, planificare de strategii de marketing,
elaborare de studii de marketing, marketing
de baza de date, proiectare de studii de
marketing, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, marketing
utilizând factori de influență, marketing destinat
unui anumit scop, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de informații privind
marketingul, evaluări statistice ale datelor
de marketing, marketing comercial (în afară
de comercializare), servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, consultanță în materie de
marketing direct, marketing în cadrul publicării
de software, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, administrare în
materie de activități de marketing, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, furnizare de
informații de marketing în afaceri, servicii
de franciză pentru asistență de marketing,
servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
servicii de marketing prin telefon (nu pentru
vânzări), marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare
de consultanță în marketing în domeniul
mediilor sociale, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, organizare

și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, consultanță pentru
întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovarea vânzărilor, promovarea comercială,
servicii de promovare, servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, consultanță
privind promovarea comercială, servicii pentru
promovarea exporturilor, consultanță privind
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de produse prin influeceri, promovarea serialelor
(filme) pentru terți, promovare de târguri în
scop comercial, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare și realizare de
expoziții comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, promovare de produse prin factori
de influență, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii ale camerei de comerț
pentru promovarea comerțului, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, servicii ale camerelor de comerț
pentru promovarea afacerilor, servicii de agenții
de modele privind promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de modele pentru promovarea
vânzărilor, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovarea produselor
și serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
distribuirea de cupoane, promovarea produselor
și serviciilor terților prin programe tip teleshoping,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
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scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane,
reactualizarea materialelor publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
de exterior pentru terți, distribuire de texte
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
distribuirea de materiale publicitare tipărite,
distribuire de materiale publicitare prin poștă
și de suplimente publicitare anexate la edițiile
obișnuite, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
lipirea de afișe publicitare, planificare strategică
în afaceri.

───────

(210) M 2022 00278
(151) 17/01/2022
(732) LAVMI PERLA SRL, SAT

DARMANESTI NR. 327, JUDETUL
ARGES, COMUNA DARMANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Naturel Poiana Izvoarelor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală

naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.
35. Publicitate, marketing, regruparea în
beneficiul tertilor, a produselor ape (băuturi), ape
minerale şi gazoase, ape de masa, ape de izvor,
apă minerală naturală , apă minerală naturală
natural carbogazoasă, apă minerală naturală
îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă,
apă minerală naturală carbogazificată, apă
minerală naturală decarbogazificată (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comert in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comert in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────
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(210) M 2022 00279
(151) 17/01/2022
(732) S.C NATALY LAND S.R.L, SAT

SCHEIA, STR. ALEEA VAMII NR.3,
JUDETUL SUCEAVA, COMUNA
SCHEIA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MADRIGAL EVENTS M

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
03.03.01; 03.03.17

clase:
41.  Organizare evenimente de divertisment,
divertisment, activitati sportive și culturale,
organizare de evenimente recreative, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, filmare, producție
de filme pe benzi video, închiriere de decoruri
pentru spectacole, informații în materie de
divertisment, exploatarea echipamentelor de
karaoke, exploatarea publicațiilor electronice on-
line nedescărcabile, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, fotografie,
reportaje fotografice, închirierea de aparate
audio, închirierea de aparatura de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea de camere video,
informații în materie de recreere, microeditare,
microfilmare, montajul benzilor video, servicii de
orchestră, organizarea de baluri, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), servicii de studio-uri de înregistrare,
servicii pentru organizare de timp liber,

producția de spectacole (divertisment), servicii
care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii oferite de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, organizarea de
baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.,
producție audio, video și multimedia și
fotografie, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, organizarea de spectacole de
focuri de artificii (divertisment), Organizare
de evenimente recreative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative.
43. Servicii oferite de restaurante, servirea
meselor în cadrul evenimentelor, Servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară,
servicii hoteliere, organizarea de restaurante
(servirea mesei), servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme,
serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru cantinele firmelor,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant și

(591) Culori revendicate: alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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bar, servicii de restaurante fast-food, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, oranizare de recepții pentru
nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, servicii contractuale
de alimentație, servicii de bufet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), Preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 00281
(151) 17/01/2022
(732) LAVMI PERLA SRL, SAT

DARMANESTI NR. 327, JUDEȚ
ARGEȘ, COMUNA DARMANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Naturel POIANA IZVOARELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.01; 26.04.05

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.
35. Publicitate, marketing, regruparea în
beneficiul terților, a produselor ape (băuturi), ape
minerale şi gazoase, ape de masă, ape de izvor,
apă minerală naturală , apă minerală naturală
natural carbogazoasă, apă minerală naturală
îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă,
apă minerală naturală carbogazificată, apă
minerală naturală decarbogazificată (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și/ sau
online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terților, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț în spatiu fizic și/ sau online, cu amănuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeinchis, turcoaz, alb
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(210) M 2022 00282
(151) 17/01/2022
(732) LAVMI PERLA SRL, SAT

DARMANESTI NR. 327, JUDEȚ
ARGEȘ, COMUNA DARMANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Naturel POIANA IZVOARELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.01; 26.04.05

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.
35. Publicitate, marketing, regruparea în
beneficiul tertilor, a produselor ape (băuturi), ape
minerale şi gazoase, ape de masă, ape de izvor,
apă minerală naturală , apă minerală naturală
natural carbogazoasă, apă minerală naturală
îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă,
apă minerală naturală carbogazificată, apă
minerală naturală decarbogazificată (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și/ sau

online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale terților, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț în spațiu fizic și/ sau online, cu amănuntul
și/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masă, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(210) M 2022 00284
(151) 17/01/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BEAR power

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.03;
26.03.02; 03.01.16

clase:

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

(591) Culori revendicate: roșu, bleumarin, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00286
(151) 17/01/2022
(732) ADIGÜZEL CUMALI, BARBAROS

MAHALLESI SEVINDIK SOK
MERDANE CIKMAZI NO 2
ATESEHIR, ISTANBUL, TURCIA

(740) Schoenherr IntellectuaL Property
SRL, BDUL. DACIA NR. 30, ET. 4,
CAMERA "ECHIPA SEBASTIAN 01",
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Knife Man

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.
───────

(210) M 2022 00287
(151) 17/01/2022
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

we music

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Furnizarea de muzică online,
nedescărcabilă.
43. Furnizarea de mâncare și băutură la un
festival de tip streetfood.

───────

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
426), rosu (Pantone 032)
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(210) M 2022 00288
(151) 17/01/2022
(732) ATRACTEVE INSPO SRL,

BULEVARDUL I.C. BRATIANU,
NR. 115, CAMERA 2, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ALIKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

10. Halate de protecție pentru uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști medicale pentru protecție
împotriva substanțelor toxice, încălțăminte
ortopedică, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălţăminte de
uz medical, halate medicale, halate de uz
chirurgical, halate pentru chirurgi, halate pentru
examinarea pacienților, halate pentru izolare de
uz medical, halate de uz medical pentru vizitatori,
combinezoane de uz medical, costume de uz
medical, costume cu filtru de uz medical, saboti
de uz medical, ghete de uz medical, papuci de
unică folosință de uz medical, viziere de protecție
pentru uz medical, uniforme medicale, bonete
chirurgicale.

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor de halate de protecție pentru uz
medical, măști medicale, măști medicale
pentru protecție antibacteriană, măști medicale
pentru protecție împotriva substanțelor toxice,
încălțăminte ortopedică, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate de uz chirurgical, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
pentru izolare de uz medical, halate de uz
medical pentru vizitatori, combinezoane de uz
medical, costume de uz medical, costume cu
filtru de uz medical, saboti de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosință
de uz medical, viziere de protecție pentru uz
medical, uniforme medicale, bonete chirurgicale
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă și să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin/cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermeiliul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul și/
sau cu ridicata de halate de protecție pentru
uz medical, măști medicale, măști medicale
pentru protecție antibacteriană, măști medicale
pentru protecție împotriva substanțelor toxice,
încălțăminte ortopedică, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate de uz chirurgical, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
pentru izolare de uz medical, halate de uz
medical pentru vizitatori, combinezoane de uz
medical, costume de uz medical, costume cu
filtru de uz medical, saboti de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosință
de uz medical, viziere de protecție pentru uz
medical, uniforme medicale, bonete chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online in legatura cu halate de protecție pentru
uz medical, măști medicale, măști medicale
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pentru protecție antibacteriană, măști medicale
pentru protecție împotriva substanțelor toxice,
încălțăminte ortopedică, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate de uz chirurgical, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
pentru izolare de uz medical, halate de
uz medical pentru vizitatori, combinezoane
de uz medical, costume de uz medical,
costume cu filtru de uz medical, saboti de
uz medical, ghete de uz medical, papuci
de unică folosință de uz medical, viziere de
protecție pentru uz medical, uniforme medicale,
bonete chirurgicale, distribuire de materiale
publicitare şi anume, pliante, prospecte, broşuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanţă
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
și ridicata de halate de protecție pentru
uz medical, măști medicale, măști medicale
pentru protecție antibacteriană, măști medicale
pentru protecție împotriva substanțelor toxice,
încălțăminte ortopedică, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate de uz chirurgical, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
pentru izolare de uz medical, halate de uz
medical pentru vizitatori, combinezoane de uz
medical, costume de uz medical, costume cu
filtru de uz medical, saboti de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosință
de uz medical, viziere de protecție pentru uz
medical, uniforme medicale, bonete chirurgicale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, furnizarea unui catalog online cu
informaţii despre halate de protecție pentru
uz medical, măști medicale, măști medicale
pentru protecție antibacteriană, măști medicale
pentru protecție împotriva substanțelor toxice,
încălțăminte ortopedică, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate de uz chirurgical, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
pentru izolare de uz medical, halate de
uz medical pentru vizitatori, combinezoane

de uz medical, costume de uz medical,
costume cu filtru de uz medical, saboti de
uz medical, ghete de uz medical, papuci
de unică folosință de uz medical, viziere de
protecție pentru uz medical, uniforme medicale,
bonete chirurgicale (exceptând transportul lor),
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
40. Servicii de brodare, furnizare de informații
despre servicii de brodare, croitorie la comandă,
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
retușarea îmbrăcămintei, imprimare în relief
personalizată a articolelor de îmbrăcăminte cu
modele decorative.

───────

(210) M 2022 00289
(151) 17/01/2022
(732) MARIA-BIANCA TODORAN, SAT

IARA, NR. 95B, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA IARA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SERALUNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
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electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni

și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
33. Băuturi alcoolice(cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2022 00290
(151) 17/01/2022
(732) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

MICROREGIONALĂ A
COMUNITĂȚILOR DIN ZONA
SĂTMARULUI, STR.PRINCIPALĂ,
NR.293, JUDEȚ SATU MARE,
MICULA, 447195, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

DIN INIMA SĂTMARULUI
SZATMÁR SZWÉBÖL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.07.13

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
32. Bere și bere fără alcool, băuturi (preparate
nealcoolice pentru fabricarea -lor), băuturi
nealcoolice, bere și produse de bere.

───────

(210) M 2022 00292
(151) 17/01/2022
(732) MARIUS CHINA, SOSEAUA VITAN

BARSESTI, NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FESTI KIDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.05

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
130), mov (Pantone268)

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

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

───────

(591) Culori revendicate: 
verdeinchis(RAL6028), 
verdedeschis(RAL6018)
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(210) M 2022 00293
(151) 17/01/2022
(732) VALENTIN-EUGEN NEGRU,

CALEA BUCURESTILOR, NR 305,
A30, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Prophet
Management&Consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00295
(151) 17/01/2022
(732) PERFECT GLOBAL BUSINESS

SRL, BDUL BUCURESTII NOI
NR. 25A, IMOBIL P+3, ETAJ 3,
BIROU COD A308B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Bookster Read'n'Roll

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00296
(151) 17/01/2022
(732) MANUELA TILEAGĂ, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 1G,
JUDEŢ SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PRIMO GAMES JACKPOT 777

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 26.01.17; 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2022 00297
(151) 17/01/2022
(732) ALOIS DALLMAYR KAFFEE

OHG, DIENERSTRASSE
14-15, MÜNCHEN, DE, 80331,
GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I 54B, ETAJ 3, APARTAMENT
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Moment
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea.

(210) M 2022 00299
(151) 17/01/2022
(732) CONCEPT DESIGN GRUP S.R.L.,

SAT SIBIEL, STR. UTEA NR. 71,
CAMERA 1, JUD. SIBIU, SĂLIȘTE,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

PORTAL VILLAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de un restaurant, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de bistro,
servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roşu, negru, albastru
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(210) M 2022 00300
(151) 17/01/2022
(732) TUDOR BĂLEANU, STR.

DRUBETA NR. 97, BL. A1, AP.3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

TM TUDOR MOTORS
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a automobilelor,
vehicule motorizate, piese de schimb pentru
automobile, accesorii pentru automobile (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de gestionare
comercială de flote de vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile.

───────

(210) M 2022 00302
(151) 17/01/2022
(732) ENIGMA TRADING 2000 S.R.L.,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ , STR. 11 IUNIE
NR.51, CLĂDIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

e epack LAVETA "MAGICĂ"

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 26.04.18

clase:
21. Lavete de spalat vase.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00303
(151) 17/01/2022
(732) IZOCON MC S.R.L., STR.

VARIANTA NORD NR. 2, JUD.
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Măcelăria Ghiță IZOCON 1994
Produse cum se făceau odată,
cu adevăratul gust de carne.

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.11; 03.04.18; 03.04.24; 24.09.02;
24.09.03

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

29. Carne, extracte din carne, mezeluri, produse
din carne preparate.

───────

(210) M 2022 00304
(151) 17/01/2022
(732) BPI MANAGEMENT CONSULTING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 44-48, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BPI ROMANIA

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

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

───────

(210) M 2022 00305
(151) 17/01/2022
(732) FONDUL NATIONAL DE

GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU INTREPRINDERILE
MICI SI MIJLOCII SA IFN, STR.
ȘTEFAN IULIAN NR. 38, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AGROIMMINVEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Activităţi de creditare (acordarea din
fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi
asumarea angajamentelor de garantare a
creditelor şi a altor instrumente de finanţare
a entităţilor), afaceri financiare, investiţii de
capital, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă financiară în
ceea ce priveşte debitele, evaluare financiară,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
studii financiare, servicii financiare, împrumuturi
în rate, împrumuturi (finanţare), servicii de
garanţii.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben,
auriu

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis
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(210) M 2022 00306
(151) 20/01/2022
(732) JOSE MANUEL URENA QUIROZ,

SAN RAFAEL ESCAZU SAN JOSE,
SAN RAFAEL ESCAZU SAN JOSE,
COSTA RICA

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

(540)

KAYBIL LOS CAFETEROS
From The Land

Directly To Your Cup

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea sintetică, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
boabe de cafea, concentrate de cafea, extracte
de cafea, cafea de malț, cafea cu ciocolată,
uleiuri de cafea, pungi de cafea, doze de cafea,
cafea cu gheață, esențe de cafea, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, capsule
de cafea umplute, cafea cu lapte, arome de
cafea, înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cafea, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, cicoare
(înlocuitori de cafea), amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, înlocuitori de

cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), extracte de
cafea de malț, umpluturi pe bază de cafea,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe
de cafea învelite în zahăr, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, amestecuri de cafea de
malț cu cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu: cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea sintetică, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
boabe de cafea, concentrate de cafea, extracte
de cafea, cafea de malț, cafea cu ciocolată,
uleiuri de cafea, pungi de cafea, doze de cafea,
cafea cu gheață, esențe de cafea, capsule
de cafea, cafea cu lapte, arome de cafea,
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea prăjite, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare (înlocuitori de
cafea), amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de esențe de cafea și
extracte de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în loc
de cafea), extracte de cafea de malț, umpluturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea și malț,
amestecuri de cafea și cicoare, băuturi pe bază
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de cafea, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, înlocuitor de
cafea pe bază de cicoare, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
ceainării, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
servicii oferite de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), restaurante de delicatese,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,

servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite de
cafenea.

───────

(210) M 2022 00307
(151) 17/01/2022
(732) BE SOFT STUDIO S.R.L., STR.

ELEV ȘTEFAN ȘTEFANESCU
NR. 51, BL. 422, SC. A, ET. 2,
AP.14, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente nutritive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
dietetice și nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane alimentare
ca suplimente nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente nutritive nu
de uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare antioxidante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
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medicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu papetarie imprimata, articole de
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de băut, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tricouri
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tricouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sepci cu cozoroc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șepci și căciuli pentru sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente nutritive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
dietetice și nutritive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu batoane alimentare ca
suplimente nutritive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente nutritive nu
de uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare antioxidante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
medicinale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu papetarie imprimata, articole de
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căni de băut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tricouri imprimate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tricouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sepci cu cozoroc, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șepci și căciuli pentru sport, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șepci
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente dietetice și nutritive,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane alimentare ca suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente nutritive nu de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suplimente alimentare antioxidante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suplimente alimentare medicinale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu papetarie imprimata, articole de servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de

băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tricouri imprimate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tricouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sepci cu cozoroc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu șepci
și căciuli pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte).
41. Servicii de educație în materie de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
organizare de cursuri de nutriție, servicii sportive
și de fitness, coordonarea antrenamentelor de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
oferite de centrele de fitness, servicii de formare
în domeniul fitnessului.
44. Furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță în nutriție, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2022 00310
(151) 17/01/2022
(732) GEANINA-ELENA ILIEŞ, STRADA

PALADINILOR 12, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ERGOSUN by Geanina Ilieş

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

44. Servicii de igiena si infrumusetare pentru
oameni, servicii medicale, servicii oferite de
saloane de bronzat.

───────
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(210) M 2022 00314
(151) 19/01/2022
(732) RAZAND ONLINE, STR. DRUMUL

FERMEI, NR. 48, LOT 2, ET. 2,
AP. 8, JUD. ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AREATECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.02; 29.01.12

clase:
8. Aparate de epilat, ustensile manuale pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, clești
pentru întors genele, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor,
cuțite de potcovărie, cuțite pentru debavurat,
darace (unelte manuale), dispozitive electrice
de curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile

de mână), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, aparate de
tatuare, ace pentru tatuaje, aparate pentru
făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, pile de unghii pentru
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, truse
de pedichiură, truse de pedichiură electrice.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar/seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
implanturi biodegradabile de fixare a oaselor,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate de
kinetoterapie de uz medical, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, ghete
pentru scopuri medicale, brăţări pentru scopuri

(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale\aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale.aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale\recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre/aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale/sfigmomanometre, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, atele de uz medical, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, stetoscoape, ciorapi pentru
varice, cămăşi de forţă, brancarde, cu roţi/
tărgi, cu roţi, suporturi pentru platfus, sonde
chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate şi
instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi

medicale, stimulatoare cerebrale, pompe de
sân, perii pentru curăţarea cavităţilor corporale,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
cleşti  pentru  castrare,  catguturi,  catetere,
saltele pentru naştere, clipsuri, aparate
și instrumente chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
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21. Aparat pentru curățarea dinților și gingiilor
cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate
cu ață dentară acționate cu baterie, capete
pentru periuțe de dinți electrice, dispozitive de
curățare cu ultrasunete a protezelor dentare,
dispozitive pentru presat tubul de pastă de dinți,
distribuitoare de pastă de dinți, dușuri bucale,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, irigatoare parodontale (electrice)
pentru uz personal, irigatoare parodontale
(neelectrice) pentru uz personal, peri pentru
periuțe de dinți, perii de dinți electrice, periuțe
de dinți, periuțe de dinți care se pun pe
degete pentru bebeluși, periuțe de dinți manuale,
recipiente de spălat proteze, recipiente pentru
periuțe de dinți, recipiente pentru produse de
curățare a dinților, irigatoare bucale
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, agenții de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate cu
răspuns direct, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală, consultanță
privind publicitatea comercială, servicii de
publicitate și marketing, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru arhitecți, servicii de publicitate
privind automobilele, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate furnizate
florarilor, publicitate radio și de televiziune,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, cercetare de piață pentru
publicitate, publicitate în vederea recrutării
personalului, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de

chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare de
temperatură utilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale, pungi
termice utilizate în acordarea primului ajutor,
comprese termoelectrice (chirurgie), termometre
pentru scopuri medicale, fire de sutură,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare.aparate de vibromasaj, cadre pentru
persoanele cu handicap, bastoane pentru
scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze x
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
aparate dentare de detartraj, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, aparate de aspirare pentru
uz stomatologic.
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vânzare online în legătură cu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produsele din clasele 8, 10 și 21.

───────

(210) M 2022 00315
(151) 18/01/2022
(732) RADU-FLORIN MARDALE, STR

ILEANA COSANZEANA NR.18,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

T R L residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.25; 29.01.11

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, investiții imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), planificare de investiții
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale

───────

(210) M 2022 00316
(151) 18/01/2022
(732) OTP BANK ROMANIA S.A., STR.

BUZEȘTI NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OTP Privilege Banking

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 342 C), negru

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

9. Bancomate (ATM), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
software pentru computere, mașini și dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, mașini de numărat
și sortat bani, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătura cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătura cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), carduri magnetice codate,
dispozitive pentru citirea cardurilor, dispozitive
de intercomunicare, monitoare (hardware
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pentru calculatoare), cititoare (echipament de
procesare a datelor), cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale

sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrate
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.

38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).

36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
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42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (saas),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securițățîi, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2022 00317
(151) 18/01/2022
(732) SIMONA-MIHAELA PÎRJOL, STR.

ALBĂSTRELE, NR. 6, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Sofia Bistro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2022 00318
(151) 26/01/2022
(732) ENERGYZONE SRL, STR.

CÎMPULUI 3B, JUD. SUCEAVA,
RADAUTI, 725400, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

SANOTER CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

44. Servicii de medicină alternativă
───────

(210) M 2022 00319
(151) 18/01/2022
(732) KAREVIT FITINGS IMPEX SRL,

STR.8 MARTIE NR.15, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

FÜLLËR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalaţii pentru baie, fitinguri pentru baie,
instalaţii sanitare pentru baie, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, robinete, robineţi, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 00320
(151) 18/01/2022
(732) SIMONA-MIHAELA PÎRJOL, STR.

ALBĂSTRELE, NR. 6, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Mks
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
alimentație publică, servicii de unități de vazare
(hoteluri, pensiuni).

───────

(210) M 2022 00321
(151) 18/01/2022
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

DUDESTI-PANTELIMON, ETAJ 1,
SECTOR 3, BUCURESTI, 033091,
ROMANIA

(540)

TAINELE MINTII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare prin satelit
și cablu, emisiuni televizate, telecomunicatii.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2022 00322
(151) 18/01/2022
(732) VALENTIN-ROMEO POPESCU,

STR. PETRE ISPIRESCU, NR. 23,
BL. M211, SC. A, AP. 7, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

POEZIA VIETII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Podcast-uri descărcabile, fișiere digitale
(podcast), cărți audio, suporturi de date
electronice stocate sau descarcabile, înregistrări
audio, muzică digitală descărcabilă, software,
magneți decorativi.
35. Publicitate, difuzare de anunțuri, servicii
de promovare, sondaje de opinie, publicitate,
inclusiv închiriere şi comercializare de spaţiu
publicitar, respectiv punerea la dispoziţia terţilor
a unor spaţii publicitare pentru promovarea
produselor/serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online şi offline,
portalurilor şi site-urilor web, conducerea şi
administrarea afacerilor.
38. Transmisie de podcasturi, radiodifuziune
și transmitere de programe radio, transmisie
și difuzare de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele
de comunicații, servicii de telecomunicații,
comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
servicii de podcasting, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, difuzare de
programe şi emisiuni de radio şi de televiziune
prin intermediul unui portal web, prin internet
sau alte reţele electronice, transmisii audio,
video şi multimedia prin internet şi alte reţele
de comunicaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea accesului la conţinut
multimedia on-line, servicii de comunicare pentru
transmisia de informaţii.
41. Creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, creare (redactare) de
podcast-uri, furnizare de divertisment prin
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intermediul podcasturilor, producţie de podcast-
uri, divertisment radiofonic, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de editare, servicii de editare
și înregistrare muzicale, publicare multimedia,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
editare de publicații, publicare de publicații
medicale, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
furnizarea de tutoriale online, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție de materiale video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment, realizare
de emisiuni de televiziune şi programe tv
furnizate online prin intermediul unui portal web,
prin internet sau alte reţele electronice, servicii
de divertisment de televiziune, inclusiv cele
furnizate on-line prin intermediul unui portal
web, al internetului sau altor reţele electronice,
producţie de conţinut media, respectiv, producţie
de televiziune, de înregistrări audio-video, de
muzică, de filme cinematografice şi de animaţie,
furnizare de conţinut digital inclusiv de programe
tv, muzică şi filme pe internet sau în altă reţea
electronică, toate în scopuri de divertisment
sau educative, furnizare de blog-uri şi vlog-
uri, publicare de materiale care pot fi accesate
prin internet, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea, în format difuzat sau descărcabil, de
muzică, filme, programe tv, cărţi audio şi jocuri,
pentru utilizare on-line, în reţele de calculatoare
mondiale sau locale, creare (redactare) de
conținut educațional.
42. Găzduirea de podcasturi, creare şi
menţinere site web şi pagini dedicate în reţelele
de socializare pe internet.

───────

(210) M 2022 00323
(151) 18/01/2022
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA

SRL, SOSEAUA DUDESTI-
PANTELIMON, SECTOR 3,
BUCURESTI, 033091, ROMANIA

(540)

RAPORT SPECIAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare prin satelit
și cablu, emisiuni televizate, telecomunicatii.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2022 00324
(151) 18/01/2022
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA

SRL, SOSEAUA DUDESTI-
PANTELIMON, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 033091, ROMANIA

(540)

ROMANIA RURALA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare prin satelit
și cablu, emisiuni televizate, telecomunicatii.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
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servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2022 00325
(151) 18/01/2022
(732) SC PUNTO FRANCO SRL, STR.

TEODOR PANFILE 18, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PUNTO FRANCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00327
(151) 18/01/2022
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)

OMITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.
5. Acaricide.

───────

(210) M 2022 00328
(151) 18/01/2022
(732) HAMDI YILMAZ, B-DUL

GHEORGHE DUCA NR. 4, AP.
27, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Gazete Balkan

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
26.04.02

clase:
38. Servicii de agenție de presă.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00331
(151) 18/01/2022
(732) S.C. MIRON AGENTIE DIFUZARE

S.R.L., STR. ION BAIULESCU,
NR. 63 A, CAMERA NR. 4, ET.
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15 A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EDITURA MIRON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23

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

16. Cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, echipament pentru educație/
învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, agende cu index, albume cu postere,
albume de amintiri pentru bebeluși, albume de
nuntă, albume pentru aniversări, albume pentru
bebeluși, anuare (publicații tipărite), anuare
școlare, articole de legătorie, articole pentru
prinderea paginilor, biblii, buletine (materiale
tipărite), buletine de infomare în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, buletine de știri
(materiale tipărite), buletine informative, caiete
de activități individuale, caiete de activități
pentru copii, caiete de exerciții, caiete legate,

caricaturi de ziar (materiale tipărite), carnete de
cheltuieli, carnete de tip memento, cărți, cărți
comemorative, cărți muzicale tipărite, cărți non-
ficțiune, cărți pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, cărți în domeniul
cursurilor de golf, cărți în domeniul jocurilor și
jocurilor de noroc, cărți manuscrise, cărți legate
cu spirală, cărți ilustrate, cărți documentare,
cărți de telefon, cărți de rugăciuni, cărți de pus
pe măsuțele de cafea, cărți de povești pentru
copii, cărți de povești, cărți de onoare, cărți de
muzică, cărți de ficțiune, cărți de desen, cărți
de date, cărți de bucate, cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator, cărți cu artă grafică, carti
cu partituri, carti cu informatii, enciclopedii, ex-
libris, ghiduri, ghiduri de strategie pentru jocuri
de cărți, ghiduri de strategie pentru jocuri pe
calculator, ghiduri de strategie pentru jocuri
video, cataloage de orașe, chitanțiere, circulare
religioase, colecții de cărți de ficțiune, colecții de
cărți non-ficțiune, compendii în domeniul juridic,
coperte (coperți) de reviste, coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, coperte pentru pașapoarte de
călătorie, coperți de carte, culegeri de cântece,
culegeri de exerciții, cărți pentru dictare, cărți
pentru semnături, cărți pop-up, cărți religioase,
cărți tipărite în domeniul educației muzicale,
cărți școlare, dicționare, reviste cu postere,
reviste cu benzi desenate manga, reviste care
conțin jocuri video și pe calculator, reviste ca
suplimente la ziare, regulamente pentru jocuri,
regulamente, publicații promoționale, publicații
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicații periodice tipărite în domeniul teatrului,
publicații periodice tipărite în domeniul filmelor,
ghiduri de strategie sub formă de reviste de
jocuri de cărți, huse de piele pentru agende,
hârtie de ziar, hârtie pentru coperți de carte,
jurnale comerciale, manuale, opere literare sub
formă de suveniruri, periodice, periodice tipărite,
pliante cu imagini detaliate ale găurilor unui teren
de golf, publicații imprimate, publicații imprimate
în domeniul calculatoarelor, publicații periodice
anuale în domeniul fotbalului, publicații periodice
tipărite în domeniul artelor figurative, publicații
periodice tipărite în domeniul dansului, reviste
cu programul tv, reviste de benzi desenate,
reviste de calculatoare, reviste de călătorii,
reviste de muzică, reviste de strategie pentru
jocuri video, reviste distribuite în avioane, reviste
generaliste, reviste juridice, reviste medicale,
reviste pentru fani, reviste profesionale, reviste
în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
romane, romane de dragoste, romane grafice,
romane grafice manga, semne de carte din
metale prețioase, serii de cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator, ziare, ziare cotidiene,
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cărți educative, hărți, hărți geografice, hărți
de perete ilustrate de uz didactic, material
didactic (cu excepția aparatelor), materiale
didactice din hârtie, materiale educative
tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, modele tridimensionale de uz
didactic, modele anatomice de uz instructiv și
didactic, cutii pentru pictură (rechizite școlare),
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), tabele aritmetice, secțiuni histologice
(material didactic), tabele tipărite, table școlare,
tăblițe de scris pentru copii, afișe publicitare,
afișe tipărite din hârtie, agende, produse de
imprimerie, articole de papetărie pentru scris,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
hârtie și carton industriale, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, hârtie destinată
utilizării la fabricarea câmpurilor chirurgicale,
carton ondulat, hârtie în vrac, hârtie securizată,
hârtie tip fagure, hârtie ondulată, hârtie offset,
hârtie destinată utilizării la fabricarea pliculețelor
de ceai, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, aplicații din hârtie, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, benzi de hârtie,
batoane de cerneală, cadre din hartie pentru
rame fotografice, creioane, cretă, creioane
cărbune, creioane de desen, creioane pastel,
creioane pentru artiști, cărți de desenat sau
de scris, materiale pentru filtrare din hârtie,
filtre de apă din hârtie, hârtie de filtru, filtre de
hârtie pentru cafetiere, hârtie și carton, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
albume foto și albume pentru colecționari,
afișe, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, hârtie de ambalaj, ambalaj de cadouri,
ambalaj de carton, ambalaj din plastic, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje
din plastic pentru cadouri, ambalaje ermetice
din hârtie, ambalaje pentru cadouri, ambalaje
pentru monede, ambalaje pentru mâncare,
ambalaje vidate din carton, benzi adezive
securizate din plastic, carton de ambalat, foi de
celuloză regenerata pentru ambalalaj, coperte
(papetărie), căptușeli de hârtie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de anunțuri, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, difuzare de

materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de material publicitar prin poștă, distribuire de
materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog) indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu, distribuire
de prospecte în scop publicitar, distribuire de
prospecte și mostre în scopuri publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, publicitate,
publicitate online, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin bannere, publicitate în cinematografe,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în reviste, organizarea de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pe taxi, publicitate pentru ascensoare,
publicitate prin corespondență, agenții de
publicitate, consultanță privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, promovare (publicitate) de
călătorii, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate și reclamă, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de planificare pentru
publicitate, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de promovare
și publicitate, servicii de editare de publicitate,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate exterioară, consultanță privind
publicitatea comercială, anunțuri clasificate,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, publicitate directă
prin poștă, servicii de difuzare de materiale
publicitare, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
organizarea distribuției de mostre publicitare,
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organizarea distribuției de mostre publicitare pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
terților, prin distribuirea de cupoane, propagare
stradală de materiale publicitare, distribuție
de produse în scopuri publicitare, distribuție
de prospecte și de mostre, distribuție de
reclame pe stradă, distribuție și difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, închiriere de spațiu
publicitar în broșuri, închiriere de spațiu publicitar
în proprietăți feroviare, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, închiriere de
standuri de vânzare, închiriere de timp publicitar
în cinematografe, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, servicii de
intermediere privind închirierea de timp și
spațiu publicitar, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări de

produse, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții prin
intermediul televiziunii și la domiciliu, prezentare
de produse, prezentare de echipament fotografic
(în scopuri publicitare), prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
în scopuri promoționale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
prin afișarea de reclame pe baloane, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
asistență în domeniul promovării firmelor,
asistență în marketing, consiliere cu privire la
analiza obiceiurilor de cumpărare și nevoilor
clienților, oferită prin date senzoriale, precum
și referitoare la calitate și cantitate, consiliere
privind analiza obiceiurilor de cumpărare
ale consumatorilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind organizarea de
campanii promoționale în afaceri, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
consultanță în marketing comercial, consultanță
în publicitate și marketing, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii
de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de consultanță în afaceri privind marketingul,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consiliere privind marketingul, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, redactare de texte
publicitare.
42. Design de site-uri web, consultanță în
materie de design web, design de pagini
principale și pagini web, consultanță în materie
de design de pagini web, creare și design de
site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
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și design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-un site
web, creare și design de indexuri de informații
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informației), design vizual,
design industrial, design arhitectural, design
grafic, design de produs, design de broșuri,
design artistic industrial, design de ambalaje,
stilism (design industrial), proiectare (design) de
puburi, servicii de design textil, design interior
pentru magazine, design de costume, design de
prototipuri, design de sculpturi, design de pălării,
design pentru indicatoare, design de jucării,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design pentru restaurante, design de modele,
design de mobilier, design pentru magazine,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
design mobilier, servicii de ilustrare (design),
proiectare (design) de magazine, design
vestimentar pentru terți, proiectare (design) de
restaurante, artă grafică și design, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, design pentru
unități sportive, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, design de
centre comerciale, servicii de design comercial,
proiectare (design) de bucătării, design grafic și
industrial, servicii de design arhitectural, servicii
de design vestimentar, design arhitectural
pentru planificare urbană, design de clădiri
de birouri, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design de
vehicule, servicii de design de produs, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
și dezvoltare de produs, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de design
de brand, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, analiza și evaluarea design-ului
produselor, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii de design interior și
exterior, design și dezvoltare de software,
design grafic de logouri publicitare, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, proiectare personalizată de software,
actualizarea software-ului, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, servicii de design
de logo-uri, proiectare de semne distinctive
(logo) pentru identitatea corporativă, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, crearea

și întreținerea siturilor web pentru terți, crearea
și proiectarea de pagini web pentru terți, servicii
de proiectare referitoare la crearea de măști,
crearea de personaje de desene animate pentru
cărți poștale, servicii de proiectare referitoare
la crearea de celule elementare, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de micro site-
uri web pentru afaceri, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, consultanță în legătură cu crearea
de pagini principale și de pagini de internet,
furnizare de programe și sisteme de calculator
pentru crearea de copii de siguranță, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic.

───────
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(210) M 2022 00333
(151) 18/01/2022
(732) MELIOR S.R.L., STR. MIHAI

EMINESCU, BLOC 68, ET. 1,
APT. 6, JUDETUL IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

CARMANGERIA MELIOR
Carmangeria ta de încredere!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11

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

29. Mezeluri, carne, extracte de carne,
specialități și preparate pe bază de carne, carne
de vânat, carne conservată.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, publicitate online, promoții,
furnizarea de informații comerciale, servicii de
agenții de import-export, servicii de comerț
cu ridicata și cu amănuntul pentru mezeluri,
carne, extracte de carne, specialități și preparate
pe bază de carne, vânat, carne conservată
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prin magazinele en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, prezentare de
produse cu scop publicitar și comercial, târguri și
expoziții cu caracter publicitar și comercial.

───────

(210) M 2022 00336
(151) 18/01/2022
(732) CONSTANTIN SLAV, STR.

GEORGE VÂLSAN, NR. 6, BL.
65, SC. 2, AP. 57, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

KLANkids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
41. Divertisment, divertisment interactiv,
servicii de divertisment, servicii de
divertisment interactiv, planificarea de petreceri
(divertisment), furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, sală de evadare (divertisment),
servicii ale centrelor de divertisment, rezervarea
de săli de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, servicii de divertisment muzical
animat, organizare de activități de divertisment,
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de
instalații pentru divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare
de activități de divertisment, organizare
de spectacole de divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
oferite pentru copii, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, furnizare de spectacole de

(591) Culori revendicate: galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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divertisment în direct, organizare de serbări în
scopuri de divertisment.

───────

(210) M 2022 00337
(151) 18/01/2022
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA, STR.

FRĂSINET, NR.34A-34B, BL.C1,
ET.5, AP.C5, JUDEȚ BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA
AUGUSTIN-MIHAI MAREŞ,
STR. PREOT CONSTANTIN
STOICESCU NR.525, JUDEȚ
BUZĂU, SAT TĂBĂRĂŞTI,
COM.GĂLBINAŞI, 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)

CUT&GO IMAGINEA TA
ESTE IMAGINEA NOASTRĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.01

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, saloane de frumuseţe, saloane de
coafură, servicii de coafor, servicii de frizerie,
servicii de bărbierie, servicii pentru îngrijirea
părului, tratamente cosmetice pentru păr,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2022 00339
(151) 18/01/2022
(732) DANIEL ALEXANDRU STAN, SOS.

STEFAN CEL MARE, NR.4, BL.14,
SC.B. ET.2, AP.45, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 030128, ROMANIA

(540)

CENTRAL SLOTS&GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.05.01; 21.01.25;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

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

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

───────

(591)    Culori  revendicate:  maro,  verde, alb, 
negru
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(210) M 2022 00340
(151) 18/01/2022
(732) SC MONTEO TRIP SRL, STR.

NARCISEI, NR. 13, JUDEȚ
TULCEA, GRECI, TULCEA,
ROMANIA

(540)

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de birou de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
restaurant, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rotiserie, berărie,
asigurarea facilităților de camping, închiriere
de corturi, închiriere de spații pentru parcarea
de rulote, rezervări pensiuni, hotel, motel,
camping, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de întâlnire, servicii de
bucătar personal, servicii de locuințe turistice,
servicii de tabere de vacanță (cazare), închiriere
de săli pentru expoziții, închiriere de săli
de reuniune, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,

pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închirieri de spații de
cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizarea de informații cu privire
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz, albastru,
rosu

Relax la Greci 
Fă-ți viața frumoasă!
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(210) M 2022 00341
(151) 18/01/2022
(732) DEZIMED S.R.L., SOS.

PANDURILOR, NR. 29, BL. P2A,
SC. 1, ET. 7, AP. 31, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DEZIMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.09; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06

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

5. Dezinfectanti si antiseptice, dezinfectanti de
uz medical, dezinfectanti pentru suprafete mari si
mici, dezinfectanti pentru pardoseli, dezinfectanți
care intra in contact cu alimentele, dezinfectanti
pentru aparate si instrumente dentare,
dezinfectanti pentru instrumente si aparate
medicale, dezinfectanti pentru colectivitati si
cabinete de infrumusetare, dezinfectanti pentru
conducte, bazine, produse pentru dezinfectia
igienica si chirurgicala a mainilor si pielii,
produse dezinfectante pentru spalare (altele
decat sapunuri), sapunuri si detergenti medicali
si dezinfectanti.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de import si comerț pentru: dezinfectanti
si antiseptice, dezinfectanti de uz medical,
dezinfectanti pentru suprafete mari si mici,
dezinfectanti pentru pardoseli, dezinfectanți care
intra in contact cu alimentele, dezinfectanti
pentru aparate si instrumente dentare,
dezinfectanti pentru instrumente si aparate
medicale, dezinfectanti pentru colectivitati si
cabinete de infrumusetare, dezinfectanti pentru
conducte, bazine, produse pentru dezinfectia
igienica si chirurgicala a mainilor si pielii,

produse dezinfectante pentru spalare (altele
decat sapunuri), sapunuri si detergenti medicali
si dezinfectanti.

───────

(210) M 2022 00342
(151) 18/01/2022
(732) SANDRA ELIANA TUDOSE, STR.

ION CAMPINEANU, NR. 31, BL.
5, SC. A, ET. 7, AP.41, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010035, ROMANIA

(540)

PATALUNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23; 09.07.09; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport.
25. Pantaloni, taioare-pantalon, pantaloni scurți,
pantaloni largi, pantaloni capri, pantaloni lungi,
pantaloni ecosez, pantaloni corsar, pantaloni
chino, pantaloni gaucho, pantaloni pentru copii,
pantaloni de ocazie, pantaloni bufanți scurți,
pantaloni din piele, pantaloni de ploaie, pantaloni
de pijama, chaparajos (pantaloni stil cowboy),
pantaloni de catifea cord, pantaloni salopetă cu
pieptar, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni kaki
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni scurti de tip capri,
pantalonași bufanți cu volane (de noapte), fuste
tip tenis (fuste cu pantalon scurt), pantaloni
salopetă pentru sugari și copii mici, rochii
drepte, sarafane (rochii), rochii din piei, rochii

(591) Culori revendicate: verde, alb, albastru,
rosu
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de plajă, rochii pentru femei, rochii din piele,
cheongsam (rochii tradiționale chinezești), rochii
din imitație de piele, muu muu (rochii hawaiiene
largi, cu modele multicolore), rochii pentru
sugari și copii mici, rochii și cămăși de damă
pentru plajă, rochii lungi de seară, sacouri
de gală, sacouri sport, fuste, fuste mini,
fuste plisate, fuste-pantalon, fuste de tenis,
kilturi (fuste scoțiene din tartan), kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama), cămăși,
cămăși hawaiene, cămăși cu nasturi, cămăși
de costum, cămăși pentru costum, cămăși
pentru camuflaj, cămăși și furouri, cămăși din
tricot, plastroane de cămăși, cămăși pentru
gravide, topuri (cămăși fără mâneci), cămăși
din materiale țesute, cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, camasi cu maneca lunga, cămăși
din catifea reiată, cămăși cu mânecă scurtă,
cămăși de noapte japoneze (nemaki), cămăși
cu guler fără nasturi, cămăși din fibre de
ramie, cămăși purtate sub chimonouri (juban),
cămăși de noapte pentru femei, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși stil sport,
cămăși de noapte, gulere detașabile pentru
cămăși, tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri pentru yoga, tricouri cu mânecă scurtă,
maiouri, maiouri de yoga, maiouri de corp,
maiouri cu mânecă lungă, maiouri interioare
sau de noapte pentru femei, seturi de maiouri
și șorturi (articole vestimentare), șorturi, șorțuri
(îmbrăcăminte), șorțuri tip vestă, bluze și
șorturi pentru sport, șorturi femeiești sub
formă de lenjerie intimă, pulovere, pulovere
groase, pulovere fără mâneci, pulovere din
molton, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu mânecă lungă, pulovere cu gât în formă
de v, pulovere cu guler pe gât, pulovere
cu guler înalt, pulovere cu glugă, pulovere
tip polo, lenjerie intimă, corsete (lenjerie),
corsete (lenjerie intimă), lenjerie de damă,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, combinezoane (lenjerie de
corp), burtiere (lenjerie de corp), lenjerie de corp
lungă, lenjerie de corp antiperspirantă, corsete
(lenjerie de corp), lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie de corp, combinezoane (lenjerie intimă),
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă tip
boxer, suspensoare (lenjerie de corp), lenjerie
intimă de damă, lenjerie intimă și de noapte,
body-uri (lenjerie de corp), lenjerie de corp
pentru bebeluși, pijamale, pijamale (numai din
tricot), pijamale pentru fetițe, sarafane, paltoane,
paltoane cu umplutură din puf, jachete, jachete
impermeabile, jachete reflectorizante, jachete

groase, jachete lungi, jachete cămașă, jachete
casual, jachete safari, jachete sport, jachete din
denim, jachete de trening, jachete de blană,
jachete de safari, jachete de stradă, jachete
(îmbrăcăminte), jachete de seară, jachete
din bumbac, jachete pentru camuflaj, jachete
pentru costume, jachete din tricot, jachete de
motociclism, jachete pentru femei, jachete din
polar, jachete matlasate (articole vestimentare),
jachete pentru bărbați, jachete cu două fețe,
haine și jachete de blană, jachete impermeabile
pentru vremea rea, jachete coreene de exterior,
purtate peste articolele vestimentare de bază
(magoja), jachete în carouri de genul celor
purtate de tăietori de lemne, jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați, jachete
de lucru cu întăritură impermeabilă la umeri,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, haine din denim (jachete, pardesie etc.),
jachete din piele de antilopă, jachete scurte,
groase, de iarnă, jachete din piele de oaie,
veste, veste de piele, veste termice, veste
pentru camuflaj, veste pentru soccer, veste de
antrenament, veste cu umplutură de puf, veste
matlasate, veste din fleece, bustiere, bustiere
sport, corsete, corsete (îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte, corsete), corsete
pentru talie, corsete (articole de îmbrăcăminte),
fulare tubulare, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
pentru gât (fulare), fulare (îmbrăcăminte), eșarfe,
eșarfe de cașmir, șaluri și eșarfe, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe pentru cap, eșarfe de
mătase, eșarfe pentru gât, eșarfe pentru bărbați,
yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), eșarfe de pus pe cap,
eșarfe de purtat pe umeri, șaluri și eșarfe de cap,
boa (eșarfe din pene), șaluri, șaluri din pene,
șaluri de ocazie, șaluri (numai din tricot), șaluri
pentru umeri, șaluri de pus pe cap.

───────
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(210) M 2022 00345
(151) 18/01/2022
(732) SC ANNĂ DRAGĂ SRL, STR.

GRUIULUI NR. 27, SAT COLUN,
JUDEŢ SIBIU, PORUMBACU DE
JOS, SIBIU, ROMANIA

(540)

Annă Dragă EST. 2021

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00348
(151) 18/01/2022
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRM. AFINELOR, NR. 90B, JUDEŢ
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

EcoSalvatorii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
servicii educative pentru adulți si copii referitoare
la probleme de mediu, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de activități recreative.

───────

(210) M 2022 00349
(151) 18/01/2022
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRUMUL AFINELOR, NR. 90B,
JUD. SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

#acces2edu-#go2school
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale de sprijin, cursuri
școlare legate de sprijinul educațional,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de programe
de instruire pentru tineri, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri, furnizare de centre
de recreere, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
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de recreere în grup, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de manifestaţii publice
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizarea şi coordonarea
de ceremonii de acordare de premii, acordarea
de premii, informaţii referitoare la educaţie,
servicii educaţionale, organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale,
informaţii despre educaţie, educaţie, servicii de
instruire, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de divertisment), publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ.

───────

(210) M 2022 00350
(151) 18/01/2022
(732) NICUSOR PROCA, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 17, BL.
204A, SC. C, AP. 3, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500137, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RECONA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
privind deschiderea de francize, asistență
comercială privind sistemul de franciză,
asistență comercială în managementul
afacerilor, auditare afaceri, consultanță

în domeniul auditului, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale
sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, management comercial (exploatare)
de centre comerciale pentru alte persoane,
managementul comercial (exploatare) al
întreprinderii (pentru terți), furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, furnizare de
asistență în managementul afacerilor, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
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de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, întocmire de
rapoarte economice, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul și administrarea
afacerilor, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
negociere de contracte de publicitate, pentru
terți, negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
și coordonare de întâlniri de afaceri, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificare strategică în afaceri,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză în
materie de eficiența afacerilor, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru afaceri referitoare
la organizarea de societăți mixte, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de
vânzare, consultanță privind comerțul în barter,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,

servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la hardware de calculator, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă

pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biciclete, analiză
de preț, brokeraj cu liste pe bază de nume
și adrese, comandă computerizată de stoc,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la ziare
electronice, organizare de cumpărări colective,

organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizare și coordonare
de vânzări de animale, organizare și coordonare
de vânzări de bovine, organizare și coordonare
de piețe de vechituri, organizare și coordonare
de vânzări, pentru alte persoane, de animale
și bovine înregistrate și comerciale, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de achiziții de cupoane pentru alte persoane,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de
aprovizionare cu articole de birou pentru terți,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comandă în
contul terților, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziții de produse pentru alte persoane,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
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servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terți, servicii de telemarketing, vânzare
prin licitație publică, servicii pentru promovarea
exporturilor, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, agenții de publicitate, servicii
de agenție de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului
cu privire la publicitate, analize publicitare,
anunțuri clasificate, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii de
marketing, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de conceptii
de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte

de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
post-producție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizare de servicii publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, indexare web în scop comercial
sau publicitar, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
afiliat, marketing de produse, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane,
marketing de referință, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, intermediere publicitară,
lipirea de afișe publicitare, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
mostre de produse, optimizarea motoarelor de
căutare, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, (organizarea
de) trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, planificare de strategii de
marketing, plasare de reclame, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
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publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, publicitate directă prin
poștă, pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, proiectare de
studii de marketing, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, promovare
computerizată de afaceri, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor
pentru terți prin intermediul distribuției și
administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de

materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitar (pregătirea de
texte -e), publicitate, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, publicitate în reviste, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate pe taxi, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
redactare de texte publicitare, redactări de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenții de modele referitoare la publicitate,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
agenții de modele, servicii de agenții de modele
pentru promovarea vânzărilor, servicii de agenții
de modele privind promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de modele în scopuri publicitare,
servicii de anunțuri clasificate, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
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servicii de editare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
evaluare a mărcilor, servicii de franciză pentru
asistență de marketing, servicii de generare de
clienți potențiali, servicii de generare de exemple
(crearea interesului potențial al consumatorilor
pentru produsele și serviciile companiei), servicii
de grafică publicitară, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing privind motoarele
de căutare, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, servicii de
marketing în domeniul optimizării traficului pe
site-uri web, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de merchandising, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de poziționare a mărcilor,
servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate privind industria
turismului, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate pentru
bijuterii, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, ambalare
de alimente, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
ambalare de articole pentru transport, ambalare
de produse alimentare, ambalarea, ambalarea
produselor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de alimente,
depozitare de alimente congelate în magazii,
depozitare de băuturi, depozitare de cosmetice,
depozitare de deșeuri, depozitare de marfă
după transport, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de materiale periculoase,
depozitare de mobilier, depozitare de produse,
depozitare de produse agricole, depozitare de
produse provenite de la ferme, depozitare
de vinuri în condiții de temperatură și
umiditate controlată, depozitare refrigerată de
bunuri, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, depozitare și livrare de
bunuri, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitarea mărfurilor, livrare și depozitare
de bunuri, prestare de servicii și furnizare
de instalații pentru depozitare, servicii de
depozitare, servicii de depozitare de alimente
congelate, servicii de depozitare de produse,
servicii de depozitare refrigerată, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de păstrare pentru depozitare la rece,
servicii de stocare a alimentelor, servicii de
stocare în camere frigorifice, subdivizarea și
reambalarea bunurilor, transport și depozitare,
servicii de organizare a transportului, logistică
de transport, închirieri (charter) de vehicule
pentru transport, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizare și furnizare de
transport terestru, maritim și aerian, organizarea
serviciilor de transport, organizarea serviciilor de
transport terestru, maritim și aerian, organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime și
aeriene de persoane, organizarea transportării,
servicii de transport, servicii de transport rutier,
servicii de transport rutier de mărfuri, colectare,
transport și livrare de produse, colectarea de
gunoaie și deșeuri menajere și industriale,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, expediere de marfă,
expediere de mărfuri, livrare de alimente, livrare

și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii de publicitate și
marketing online, servicii publicitare de tip "pay
per click".
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de alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de produse de băcănie, livrarea de
mărfuri, organizare și supraveghere a serviciilor
de livrare a comenzilor prin poștă, organizarea
expedierii de mărfuri, organizarea livrării de
marfă, organizarea livrării de produse prin poștă,
organizarea transportului de marfă, servicii de
distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, servicii de
expediere, servicii de livrare, servicii de livrare
a alimentelor, servicii de transport de alimente,
servicii de transport comercial de mărfuri,
transport de alimente, transport de fructe,
transport frigorific de mărfuri congelate, transport
frigorific de produse reci, transportul de mărfuri
în stare refrigerată, transport și depozitare de
bunuri, transport rutier, transportul și depozitarea
gunoiului, organizarea transportului, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea.

───────

(210) M 2022 00352
(151) 18/01/2022
(732) BOGDAN-ADRIAN ENACHE,

STRADA CODRIȘOR NR. 4, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420179, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
MARIA-CODRUTA ENACHE,
BULEVARDUL INDEPENDENȚEI
NR. 56, SCARA A, ETAJ 5, AP.
20, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420186, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

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

clase:
41. Cursuri în tehnici de înfrumusețare
(instruire), cursuri de cosmetică (instruire),
furnizare de cursuri de formare profesională.
44. Servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de epilare cu
laser, servicii de micropigmentare, servicii de
microdermabraziune, servicii de epilare, servicii
de epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de salon de coafor pentru femei, servicii
de frizerie pentru bărbați, servicii de manichiură
și de pedichiură.

───────

(210) M 2022 00353
(151) 18/01/2022
(732) LATISSE DESIGN S.R.L., STR.

ANATOLE FRANCE NR.21,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA
NR.48, BL. D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

MAU Interior Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Amenajări interioare pentru clădiri,
amenajări interioare comerciale, cercetare
în domeniul designului, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), consultanță privind
alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), consultanță
privind alegerea perdelelor (decorațiuni
interioare), consultanță profesională privind
amenajarea de interior, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
consultanță în decorațiuni interioare, decorațiuni
interioare, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de centre comerciale, design
de decorațiuni interioare pentru magazine,
design de mobilier, design de mobilier de
birou, design de modele, design de modele de
simulare pe calculator, design de prototipuri,
design de sculpturi în gheață, design interior
pentru magazine, design pentru magazine,
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design pentru restaurante, design pentru unități
sportive, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, planificare și proiectare
de bucătării, planificare și proiectare de
spații pentru vânzare cu amănuntul, proiectare
(amenajare) de baruri, proiectare a exterioarelor
clădirilor, proiectare de acoperiri de pardoseală,
proiectare de bucătării, proiectare de băi,
proiectare de covoare și mochete, proiectare
de dale de mochetă, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune, proiectare de
compoziții decorative, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii de design
pentru amplasare de birouri, servicii de design
pentru restaurante, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
textil, servicii de design textil pentru amenajări
interioare de autovehicule, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
informare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru designul de exterior, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, servicii de
proiectare de băi, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare referitoare
la băi, servicii de proiectare referitoare la
instalarea de accesorii sanitare, servicii de
proiectare referitoare la instalarea de căzi,
servicii pentru proiectare (design) de birouri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de puburi,
servicii pentru proiectare (design) de spitale,
servicii pentru proiectare (design) de unități de
restaurație, proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, proiectare de jaluzele, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de sisteme
de iluminare pentru teatre, proiectare de spații
de birou, proiectare de standuri de expoziție,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de magazine, proiectare (design) de
puburi, proiectare (design) de restaurante,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, proiectarea
(designul) spațiului interior, proiectarea de
perdele, servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de consultanță
în materie de design de acvarii, servicii de

consultanță în materie de design interior, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor,
servicii de consultanță privind proiectarea
clădirilor, servicii de design de dulapuri, servicii
de design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design de mobilier pentru
interiorul aeronavelor, servicii de design de
mobilier pentru interiorul automobilelor, servicii
de design de mobilier pentru interiorul navelor,
servicii de design grafic pentru suprafețe
vitrate, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de design interior pentru buticuri, arhitectură,
cercetare în domeniul arhitecturii, consultanță
în arhitectură, consultanță profesională privind
arhitectura, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, design arhitectural, design
arhitectural pentru planificare urbană, elaborare
de planuri de casă, managementul proiectelor
arhitecturale, planificare pentru construcții de
proprietăți, planificare urbanistică, planificare
în domeniul urbanismului și al urbanismului
comercial, planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, planificare și proiectare de baze
sportive, întocmire de proiecte de arhitectură,
întocmire de rapoarte privind planificarea
imobiliară, întocmirea de planuri arhitecturale,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectare
de case, proiectare de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de clădiri
pentru îngrijirea sănătății, proiectare de hoteluri,
proiectare de instalații industriale, proiectare de
săli de expoziție, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
arhitectură, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de arhitectură privind dezvoltarea terenurilor,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii de
consiliere privind planificarea amplasării sau
amenajării localului, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanță în
domeniul urbanismului, servicii de consultanță
în materie de aplicații informatice de planificare,
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servicii de consultanță în materie de proiectare
de terenuri de fotbal, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural, servicii
de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, servicii de consultanță în materie
de planificare geografică, servicii de design
arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de proiectare a clădirilor, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare pentru structuri temporare,
servicii pentru proiectarea de ansambluri
rezidențiale, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, cercetare în domeniul planificării
urbane, cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de certificare a eficienței energetice
a clădirilor, servicii de control al calității
apei, servicii de testare a solului, testarea
articolelor de feronerie arhitecturale, controlul
calității clădirilor finalizate, controlul calității
materialelor de construcții, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
planificare tehnică și managementul proiectelor
tehnice pentru dezvoltarea de echipamente
de iluminat, realizarea de desene tehnice,
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, servicii de desenatori-proiectanți,
servicii prestate de un proiectant sub formă
de desen tehnic, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, concepere de sculpturi,
consultanță în domeniul automatizării birourilor
și spațiilor de lucru, design grafic, evaluări
tehnice privind designul, planificare în domeniul
designului, planuri (realizarea de -) (construcții),
întocmite de rapoarte referitoare la proiectare,
proiectare de spații comerciale pentru comerțul
cu anvelope, proiectare (design) de turnuri
de birouri cu mai multe etaje, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, proiectare
de terenuri de golf, proiectarea unor tratamente
de corecție pentru remedierea unor defecte
în structuri, servicii de consultanță în materie
de proiectare de iazuri, servicii de design
grafic pentru calculator, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare pentru expoziții, servicii
de proiectare pentru sisteme de afișare pentru
expoziții, servicii de proiectare pentru sisteme
de afișare în scop de prezentare, servicii de
proiectare pentru sisteme de afișare în scopuri
promoționale, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, servicii de proiectare

privind proprietățile rezidențiale, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații de
răcire, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru alimentare cu apă,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
electricitate, servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru încălzire, servicii pentru designul
de clădiri industriale, studii de fezabilitate în
materie de proiectare.

───────

(210) M 2022 00354
(151) 18/01/2022
(732) MLS INVEST TRADING S.R.L.,

STRADA GEORGE CĂLINESCU
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DELICIOS PÂNĂ ÎN
VÂRFUL BEȚELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────
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(210) M 2022 00355
(151) 18/01/2022
(732) EDY CREATIVE S.R.L., STR.

GHEORGHE LAZĂR NR. 3,
JUD. ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

EDY CREATIVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.02; 26.11.05; 26.11.09;
26.11.13

clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice

de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

329

descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv
pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare

(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

330

de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,

aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
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microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare

pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor să
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utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea

strângă bani, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile destinate utilizării cu imprimante
tridimensionale, software pentru gestionarea
ciclului de viață al produselor, platforme de
software de calculator pentru rețele sociale
înregistrate sau descărcabile, software de
recunoaștere optică a codurilor de bare, software
de calculatoare pentru comunicarea cu utilizatorii
calculatoarelor portabile, software de calculator
pentru citirea la distanță a contoarelor, software
interactiv de  divertisment   pentru folosirea cu
calculatoare personale,  software de calculator
adaptat      pentru     utilizarea     în     operarea
calculatoarelor,  pachete  de  software integrat 
pentru utilizare la automatizarea  laboratoarelor,
suporturi  de  date  pentru calculatoare,  care 
conțin  software  înregistrat, software  de 
calculator  pentru  interpretarea amprentelor 
digitale sau palmare, softwarepentru facilitarea
tranzacțiilor  securizate  cu cărți  de  credit, 
software  de  calculator  pentru scanarea 
imaginilor  și  a  documentelor,  software care 
permite  transmisia  de  fotografii  către telefoane 
mobile, software pentru editarea de imagini, 
sunete  și  materiale  video,  software de 
întreținere        și operare a unui sistem
informatic, software pentru crearea și editarea
de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
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de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit

hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
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digitală, publicare de materiale promoționale,
dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
marketing în cadrul publicării de software, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decat
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare și coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, cu scop publicitar, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii privind constituirea de rețele pentru
îmbunătățirea carierelor, marketing promoțional,
marketing financiar, marketing afiliat, marketing
imobiliar, marketing direct, marketing digital,
consultanță în marketing, marketing de
produse, asistență în marketing, informații
de marketing, estimări pentru marketing,
campanii de marketing, marketing prin telefon,

previzionare de marketing, marketing pentru
evenimente, marketing pe internet, marketing
de referință, servicii de marketing, studii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing direct,
analiza tendințelor de marketing, consultanță
în marketing comercial, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul marketingului, analiza în
domeniul marketingului, servicii de publicitate și
marketing, servicii de consultanță în marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, efectuarea
de studii de marketing, consultanță în publicitate
și marketing, întocmire de planuri de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
furnizare de informații de marketing, servicii de
agenție de marketing, planificare de strategii de
marketing, proiectare de studii de marketing,
marketing de baza de date, elaborare de
studii de marketing, marketing destinat unui
anumit scop, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, servicii
de consultanță privind marketingul, servicii
de consiliere privind marketingul, furnizare
de informații privind marketingul, marketing
comercial (în afară de comercializare), evaluări
statistice ale datelor de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, consultanță în
materie de marketing direct, servicii de marketing
în domeniul stomatologiei, servicii de marketing
în domeniul călătoriilor, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de publicitate și
marketing online, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, consiliere în domeniul
marketingului pentru produse chimice, servicii
de marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, marketing de produse
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41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării software-
lui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de

și servicii pentru alte persoane, consultanță în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale,  distribuirea  de  materiale  publicitare,
de  marketing  și  materiale promoționale, 
difuzare de materiale de reclamă, de marketing 
și  publicitare,  furnizare  de  informații de 
marketing prin site-uri web, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, consultanță pentru
întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, servicii de
marketing în domeniul optimizării traficului pe
site-uri web, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).

ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi 
descărcate, publicarea  de  materiale 
multimedia  online, informatii  in  domeniul 
educatiei furnizate on- line dintr-o baza de 
date  computerizata  sau de  pe  internet, 
instruire  educativă,  servicii educative  și  de 
instruire,  cursuri  de  instruire  în tabere 
educative,  organizare  de  gale,  orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
prezentări udiovizuale cu scopuri educative,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
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educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, impozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,

organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie., organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
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conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, furnizarea de
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management, formare
continuă, fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
publicaţii online nedescărcabile, furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
informaţii referitoare la recreere, instruire
referitoare la conveniente sociale, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare

de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

338

de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de editare
în procesul de post producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de
filme cinematografice, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, organizarea de manifestări
culturale, mese rotunde şi servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
servicii educative în materie de aplicații
ale programelor de calculator, servicii de
prelegeri referitoare la competențe în domeniul
marketingului, cursuri de instruire în planificarea

strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, formare în
domeniul designului, servicii educaționale în
domeniul designului, servicii de formare în
domeniul designului, cursuri de pregătire în
domeniul designului (seminarii), cursuri de
pregătire în domeniul designului de reviste în
format electronic pe internet, cursuri de pregătire
în domeniul designului.
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
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computere, studii de proiecte privind software-
ul, cercetare și dezvoltare de software informatic,
elaborare și actualizare de software informatic,
întreținere, reparații și actualizare de software,
dezvoltare de software de realitate virtuală,
închirieri de calculatoare și de software,
consultanță în domeniul proiectării de software,
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor, dezvoltare de software-uri multimedia
interactive, servicii tehnice de descărcare
de software, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, închiriere de software pentru
prelucrarea datelor, proiectare de software
pentru telefoane inteligente, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, închiriere
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de software pentru jocuri video, proiectare
de software pentru jocuri video, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,
asigurarea utilizării temporare de software
web, proiectare și dezvoltare de software
antivirus, actualizare de software pentru
dispozitive încorporate, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, întreținere de
software pentru accesul la internet, întreținere
și actualizare de software de calculator,
identificarea defecțiunilor în software-ul de
calculator, controlul calității privind software-ul
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, servicii
pentru proiectare de software de calculator,
servicii pentru scrierea de software de
calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software

programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de  calculatoare  și  servere,  programare  pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare
de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(saas), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
terți, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, software ca
serviciu (saas) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și  implementare  de  software,  creare, 
întreținere       și       adaptare de software,
proiectare de software de realitate virtuală,
închirierea de programe (software) pentru
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pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind software-
ul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru

gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind software-
ul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare automată, învățare aprofundată
și rețele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
servicii de consultanță profesională privind
software-ul de calculator, instalare și întreținere
de software pentru acces la internet, proiectare
de  software  pentru  comprimare  și 
decomprimare conținut  multimedia,  proiectare 
de  programe  și software  de  calculator  pentru 
aviație,  proiectare, întreținere,  închiriere  și 
actualizare  de  software de  calculator, 
instalare, întreținere și reparații de software 
pentru  sistemele  computerizate,   dezvoltare 
de  software  pentru  stocarea  și recuperarea 
datelor  multimedia,  elaborare  de programe 
pentru    calculator         și         proiectare de
software, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
leasing de software cu privire la cotații de preț,
cu excepția celor finanțate pentru achiziția în
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rate sau prin închiriere, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu
mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, servicii de
asistență tehnică în materie de software de
calculator, servicii pentru proiectarea software-
ului de prelucrare de date electronice, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,

proiectare și dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru managementul lanțului
de aprovizionare, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru prelucrarea
textelor, servicii de consiliere și de dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu
(saas), dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, servicii de consultanță în
materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

342

line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea
și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, concepere și dezvoltare
de software de operare pentru rețele private
virtuale (vpn), proiectare de software pentru
conversie de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și software-
ul de calculator, studii de proiecte tehnice
în domeniul hardware-ului și software-ului de
calculator, leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând cotații
de preț, cu excepția celor finanțate pentru
achiziția în rate sau prin închiriere, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului

de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea procesării expedițiilor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, furnizare de acces temporar la
un software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare și
imprimare, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori, închirieri de aplicații informatice,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire
de aplicații interactive, găzduire de aplicații
mobile, găzduire de date, fișiere, aplicații și
informații computerizate, onsiliere și consultanță
privind aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design-), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii
de ilustrare (design), artă grafică și design,
servicii de design comercial, servicii de design
industrial, design grafic și industrial, design
de centre comerciale, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, cercetare
în domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design și dezvoltare de produs,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de design de brand, consultanță în
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materie de design, design de site-uri web,
servicii de design de produs, design de ambalaje
pentru terți, design grafic asistat de calculator,
design grafic de logouri publicitare, design de
cărți de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie de
design web, design de pagini principale și pagini
web, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design privind
acest domeniu, creare de design de produse de
consum, consultanță în materie de design de
pagini web, servicii de consultanță în materie
de design interior, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației).

───────

(210) M 2022 00356
(151) 18/01/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STR. GEORGE CĂLINESCU NR.
13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GUSTUL ASIEI LA UN
CLICK DISTANȚĂ !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────
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(210) M 2022 00357
(151) 18/01/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STR. GEORGE CĂLINESCU NR.
13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

USTURĂTOR DE GUSTOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2022 00358
(151) 18/01/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STR. GEORGE CĂLINESCU NR.
13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

WHEN CHINA MEETS JAPAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────
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(210) M 2022 00359
(151) 18/01/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STR. GEORGE CĂLINESCU NR.
13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ZI DE ZI, ADUCEM
ASIA MAI APROAPE !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2022 00361
(151) 18/01/2022
(732) RADU-ILIE MARIAN, STR. BICAZ

NR.6A, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100452, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

VELA MEMORIES
light up your style

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
42. Decorațiuni interioare (design).

───────

(210) M 2022 00363
(151) 19/01/2022
(732) S.C ALEMAR PROJECT S.R.L.,

STR. TOSCA NR. 13-15, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALMA DULCE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.21; 11.03.03;
29.01.03

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

30. Cafea, ceai, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată.

───────

(210) M 2022 00364
(151) 19/01/2022
(732) PHARMENT PLUS, B-DUL

DIMITRIE POMPEI NR. 10A, ET.2,
MODULELE 1 ȘI 4, C1, BIROUL
NR. 07, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020337, ROMANIA

(540)

BENEVA + Sanatatea,
mai aproape.

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
ansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 00365
(151) 19/01/2022
(732) KAMBEROGLU, STR. MADRID

NR. 10, BL. M8, ET. 2, AP. 21,
JUD. DAMBOVIȚA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

C Ciğeristan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.03; 29.01.01;
29.01.06

clase:
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustari(snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorare de torturi, servicii de bucatari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#6bbbae)

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00366
(151) 19/01/2022
(732) VINICOLA AVEREȘTI 2000 SA,

COMUNA BUNESTI-AVEREȘTI,
JUD. VASLUI, SAT AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 05.01.03

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Huși, plaiul viticol Averesti.

───────

(210) M 2022 00367
(151) 19/01/2022
(732) TOMIBENA SRL, STR. STEFAN

CEL MARE, NR. 163,LOC.
BILOVARIA, JUD. SUCEAVA,
VICOVU DE SUS, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 01.15.05; 05.01.01;
29.01.12

clase:
11. Instalații sanitare, sanitare electrice, sanitare
portabile, luminoase, pentru umidificare, pentru
evaporare, de aerisire, pentru gătit, pentru
dezumidificare, de ventilare, de refrigerare, de
iluminat, de canalizare, de dus, pentru toalete,
de baie, de răcire, de saună, de încălzire, de
uscare, de apă caldă, instalații pentru arderea
gazelor, aparate și instalații sanitare, robinete,
conducte pentru instalații sanitare, duze pentru
instalații de baie, aparate și instalații de încălzire,
instalații de încălzire cu gaz, valve (accesorii
pentru instalații sanitare), instalații pentru cazi
de masaj, instalații de tratare a apei, instalații
de încălzire în pardoseală, instalații de ventilare
pentru bucătării, instalații de filtrare a aerului,
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
instalații de încălzire centrală pentru gaz,
instalații de epurare a apei reziduale, instalații
de iluminare electrice de interior, robinete

AVERESTI 
PODGORIA HUȘI 

Busuioacă de Bohotin
 DEMIDULCE

D.O.C. C.M.D. HUȘI
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011940/27.04.2012, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Busuioacă de Bohotin".

TOMIBENA 
noi încălzim 

casa ta

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de golire (accesorii pentru instalații), instalații
pentru încălzirea bazinelor de înot, aspersoare
(automate) pentru instalații de suprafață, țevi de
scurgere pentru instalații sanitare, ventilatoare
pentru instalații de aer condiționat, instalații
de evacuare a apelor reziduale, instalații
de epurare a apelor uzate, instalații de
încălzire cu circuit închis, accesorii pentru
instalații sanitare de apă, dispozitive și instalații
pentru dedurizarea apei, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, chiuvete
de baie, componente ale instalațiilor sanitare,
supape (robinete), componente ale instalațiilor
sanitare, capace pentru scaune (părți de
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații de
baie folosite în scopuri sanitare, aparate de
reglare pentru instalații de gaz, mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, aparate
de reglare pentru instalații de apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, instalații de încălzire folosite
cu combustibili gazoși, țevi ondulate metalice
(piese de instalații sannitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
instalații de baie pentru alimentarea cu apă,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), radiatoare plate pentru
instalațiile de încălzire centrală, vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
ventile termostatice (componente ale instalațiilor
de încălzire), ventilatoare (componente ale
instalațiilor de aer condiționat), cazane pe gaz
pentru instalații de încălzire centrală, instalații
de pulverizare pentru irigarea automată a
terenurilor, boilere pentru instalații de alimentare
cu apă caldă, instalații centralizate de aer
condiționat, de uz casnic și industrial, supape de
control pentru dușuri (accesorii pentru instalații),
țevi de polipropilenă termostabilizate pentru
instalații de încălzire, vase de expansiune
pentru instalații de încălzire centrală, manșoane
sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, supape sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, dispozitive de comandă
(supape termostatice) pentru instalații de
încălzire, aparate de reglare pentru instalații
de conducte de gaz, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, aparate de filtrare pentru
instalariile de alimentaree cu apă, aparate pentru

reducerea presiunii folosite la instalațiile de gaz,
ventile de aer pentru instalațiile de încălzit cu
aburi, serpentine sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, de răcire și de distilare,
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, dispozitive de
pulverizat pentru dus (accesorii pentru instalații
de apă), benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente de
instalații sanitare), bazine care fac parte din
instalațiile de alimentare cu apă, amestecătoare
automatice sub formă de componente ale
instalațiilor de dus, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, supape de control pentru
cazi de baie (accesorii pentru instalații sanitare),
filtre pentru purificarea aerului, pentru curățarea
gazelor, supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control termostatic, țevi flexibile că
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
dus, chiuvetă, lavoare și baie, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
de distribuire a apei, aparate folosite pentru
controlul presiunii apei (dispozitive de siguranță
pentru instalațiile de apă), dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive pentru reglarea căldurii (supape)
sub formă de componente ale instalațiilor de
încălzire, filtre pentru extractoare de gaze de
eșapament (componente de instalații de uz
casnic sau industrial).
19. Construcții nemetalice, hârtie pentru
construcții, furnire pentru construcții, cherestea
pentru construcții, ciment pentru construcții,
benzi gudronate, smoală, prundiș, răchită,
sticlă de construcții, carton, mortar, mozaicuri
pentru construcții, dolii nemetalice, marchize
nemetalice, piatră de construcții, construcții
transportabile, nemetalice, gresie pentru
construcții, nisip, lemn folosit în construcții,
plăci fibrolemnoase pentru construcții, grinzi
nemetalice pentru construcii, cornișe nemetalice
pentri construcții, sticlă decorativă, piloni
nemetalici pentru construcții, rigle (nemetalice)
pentru construcții, marmură, construcții
portabile din lemn, bușteni, dale nemetalice,
panouri nemetalice, coloane nemetalice pentru
construcții, materliale de construcții nemetalice,
tuburi rigide nemetalice, zgura, scânduri,
lambriuri nemetalice, tencuieli, armături
nemetalice, sticlă laminată colorată, plăci de
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confecționate din fibre de piatră, beton industrial
folosit la lucrările de construcții civile, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
componente de construcții (nemetalice) utilizate
în construcții, cadre sub formă de arcadă
(nemetalice utilizate în construcții), plasa de
armătură realizată din fiblre textile pentru
construcții, panouri de construcții realizate din
lemn și rășini hidroizolante, panouri rezistente
la foc nemetalice pentru folosire în construcții,
rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, ciment sub formă de
produs finit, folosit în construcții, materiale
de stabilizare nemetalice (geotextile) pentru
utilizarea în construcții, folii sau geotextile pentru
controlarea eroziunii, folosite în construcții,
sticlă laminată pentru construcții care conține
o pelicula cu cristale lichide, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, materiale și elemente pentru
clădiri și construcții, fabricate din lemn și lemn
artificial, fabricate din smoală, gudron, bitum sau
asfalt, fabricate din nisip, piatră, roca, argilă,
minerale și beton.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților (exceptând
transportul lor) permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil produsele sanitare,
materialele de construcții, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produsele sanitare,
materialele de construcții, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
rețea de computere, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstrații cu
produse, promoții pentru aceste produse, servicii
oferite de magazine online.
37. Furnizarea de informații în domeniul
reparațiilor, supravegherea reparațiilor de clădiri,
servicii de construcții, servicii de tâmplarie
(reparații), reparații clădiri, reparații de fațade,
reparații in construcții, reparații de clădiri,
reparații, întreținere și renovări de clădiri,
intreținere si reparații de conducte, reparații
de căzi de baie, servicii de reparații pentru
boilere, reparații de podele de lemn, reparații
sau întreținere de centrale termice, reparații
de podele din lemn artificial, intreținere si
reparații de conducte de scurgere, de sisteme de
conducte, de instalații de încălzire, de sisteme de
impamantare electrica, reparatii sau intretinere
de masini si aparate pentru constructii, servicii
de instalatii si reparatii de panouri din sticlă,
transport cu troliul de mașini în legătura

plastic pentru construcții, secțiuni prefabricate
de construcții nemetalice, sticlă antiefracție
și securizată folosită în construcții, elemente
nemetalice  fabricate  pentru  construcții,
unități modulare pentru construcții nemetalice,
articole din ceramică pentru construcții,
cărămizi din sticlă pentru construcții, materiale
pentru controlul eroziunii (construcții), sticlă
arhitecturală armata pentru construcții, vată de
sticlă pentru construcții, var hidratat utilizat
în construcții, sticlă pentru geamuri pentru
construcții, țevi din ciment pentru construcții,
ranforsare structurală (nemetalică) pentru
construcții, grilaje din sticlă pentru construcții,
carton impermeabil utilizat în construcții,
ornamente pentru cornișe, suporturi (console)
nemetalice pentru construcții, materiale laminate
nemetalice folosite în construcții, materiale
de construcții din materiale plastice, compuși
pentru tencuiala utilizați în construcții, elemente
de fațada nemetalice pentru construcții, grile
de ventilație (nemetalice) pentru construcții,
panouri din fibră și din polistiren utilizate în
construcții, ghips cu întărire rapidă pentru
construcții, panouri vitrate (cadre nemetalice)
pentru construcții, cofraje nemetalice pentru
utilizarea în construcții, plăci aglomerate
pentru utilizare în construcții, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, capre
nemetalice destinate utlizarii în construcție,
armături nemetalice de pereți, pentru construcții,
placaje de piatră (materiale de construcții),
plăci de ipsos folosite în construcții, elemente
prefabricate de construcții, din beton, compuși
pe baza de bitum pentru construcții, compoziții
de tencuiala pentru utilizare în construcții,
panouri transparente din plastic folosite în
construcții, componente de construcții din
imitație de lemn, conduce îmbinate pre-
izolate (nemetalice) pentru construcții, dibluri
nemetalice de fixare folosite la construcții,
paravane nemetalice folosite că materiale de
construcții, reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) nemetalice, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, canale de fum
(nemetalice) folosite în construcții, materiale
din sticlă laminată folosite în construcții, plăci
nemetalice pentru fațade folosite în construcții,
pelicule din plastic pentru utilizare în construcții,
sticlă pentru izolare termică folosită în construcții,
placări exterioare din vinil (materiale de
construcții), produse de tâmplărie din cherestea
utilizate pentru construcții, componente de
construcții din mortar de ciment armat, panouri
cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate în
construcții, țevi de deversare (nemetalice pentru
instalații de construcții), materiale de construcții
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cu instalații, reparații si construcții, reparații
și întreținere de schele pentru construcție,
platforme de lucru.

───────

(210) M 2022 00369
(151) 19/01/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I 54B, ETAJ 3, APARTAMENT
5, SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Select FUCHS

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.12

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,

uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

351

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr

şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de

ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate,
produse alimentare congelate prin scufundare
şi cu conţinut scăzut de calorii şi inclusiv
încapsulate sau microîncapsulate sau conţinând
un număr mic de germeni.
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tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal

───────

(210) M 2022 00370
(151) 19/01/2022
(732) SC MULTINVEST SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 67,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

AppartOffice by
Multinvest Group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.01; 26.01.03; 29.01.12

───────

42. Servicii de arhitectură, consultant în
arhitectură,  proiectarea  construcțiilor,
amenajare/ design interior.

clase:
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, management imobiliar,  colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcției de clădri,
izolarea clădrilor, consultanță în construcții,
demolarea clădirilor, tencuire, lucrări de instalație
de apă și canal, instalare de utilități pe șantiere
de construcții, servicii de electricieni.

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00373
(151) 19/01/2022
(732) HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE SRL, BULEVARDUL
BUCURESTII NOI, NR. 25A,
SPATIU DE BIROURI ET. 1 SI
BIROURILE A202 - A207, ET. 2,
IMOBIL, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

mindclass by htss.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.07

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
35. Marketing in cadrul publicarii de software.
42. Servicii it.

───────

(210) M 2022 00374
(151) 19/01/2022
(732) SC MST BUBBLE CONCEPT SRL,

STR. SOPORULUI NR. 8, BL. A1,
SC. 2, ET. 1, AP. 55, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Delice Waffle Waffles & More

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.12;
26.11.05; 02.09.01; 26.04.01

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

30. Produse de patiserie și cofetărie, prăjituri,
vafe, gofre, produse pentru prepararea vafelor,
torturi, tarte, biscuiţi, ciocolată, îngheţată
comestibilă, îngheţată artizanală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii oferite de
restaurant, servicii de bar, restaurant, cafenea,
catering, lounge, self-service restaurant, snack-
bar, berărie, servicii de bucătar personal,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi
a băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

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

(591) Culori revendicate: negru, albastru
deschis
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(210) M 2022 00377
(151) 19/01/2022
(732) S.C. TOTALFERT AGRO S.R.L,

SAT CLIMESTI, JUDETUL BACAU,
BERESTI-BISTRITA, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC. A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DAC-FERTNN

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

35. Regruparea în avantajul terților a
îngrășămintelor foliare (cu excepția transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, servicii de comerț
a produselor on-line și en-detail prin orice
tip de canal de distribuție, servicii asociate
magazinelor de vânzări, prin intermediul unei
rețele computerizate, servicii de agenții de
import-export pentru aceste prosduse.

───────

(210) M 2022 00378
(151) 19/01/2022
(732) V&A PROD & DELIVERY SRL,

STR. ALMAȘ NR. 2-8, PARTER,
SPAȚIUL COMERCIAL S3,
STANDUL NR. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL DE
ARGINT NR. 68, ETAJ 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

PICCOLO PIACERE GELATO
DI TERZO MILLENNIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 11.03.02;
08.07.25

clase:
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetarie inghetate), șerbeturi, produse de
patiserie, prăjituri, tarte, biscuiți.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
local public, servicii prestate de localuri în care
se servește înghețată, iaurt înghețat, șerbeturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte, biscuiți.

───────

(591) Culori revendicate: maro, galben, crem
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00379
(151) 19/01/2022
(732) VINALTUS S.R.L., STR.

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

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

(540)

VINALTUS I.U.S.R. COR - VUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice ce exceptia berii, vinuri.

───────

(210) M 2022 00380
(151) 19/01/2022
(732) MILLIONDOLLARBABE SRL,

STR. INGINERILOR TEI NR. 4, ET.
6, AP. 76, BL. T30B, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MILLION DOLLAR BABE
LUXURY NIGHT WEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.14

clase:
25. Pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pijamale (numai din tricot),
lenjerie de damă, combinezoane (lenjerie
intimă), lenjerie de corp, lenjerie de corp lungă,
lenjerie intimă de damă, lenjerie pentru gravide,
lenjerie funcțională, body-uri (lenjerie de corp),
costume de baie, costume de baie (galanterie),
costume de baie întregi, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi cu bureți pentru
sutien.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comert online cu amanuntul.

───────

(210) M 2022 00381
(151) 19/01/2022
(732) SC WHITE CORAL STONE 2010

COMERCIAL SRL, STR. TARGU
JIU NR. 14, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, SAT STEFANESTI DE JOS,
COMUNA STEFANESTI DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

EAST COMFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Pături de pat, pat huse/cuverturi/cuverturi
huse de pat din hârtie, lenjerie de pat, pat
baldachine, brocade, stambă, pânză pentru
tapiserie sau broderie, pânză, pătuț barele de
protecție (lenjerie de pat)/pat de copil bare de
protecție (lenjerie de pat), țesături din bumbac,
creponă, acoperiri de mobilier din materiale
textile, țesătură tricotată, etichete textile, lenjerie
de pânză, marabouts (panza), huse pentru
saltele, perna Shams, fete de perna, covorase
din material textil, panza calico imprimata,
paturi pentru imprimante din materiale textile,
foi (textile), perdele de dus din material
textil sau plastic, tesături de matase pentru
tiparirea tiparelor, saci de dormit pentru bebelusi,
tablemats din materiale textile, bifeaza (lenjerie),
capuse (huse pentru saltele), panze trasate
pentru porderie/panza trasa pentru borderie,
covoare de călătorie, spalier (panza), tul, tesaturi
de tapiterie.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00384
(151) 19/01/2022
(732) VINALTUS S.R.L., STR.

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

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

(540)

VINALTUS I.U.S.O. DEMETER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
cu exceptia celor obtinute prin metode specifice
agriculturii biologice si/sau biodinamice.

───────

(210) M 2022 00385
(151) 19/01/2022
(732) EDENT DENTAL SRL, STR.

FRASINULUI, BL. 2, PARTER,
NUMAR CADASTRAL 121/2/1,
JUDEȚ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EDENT Clinic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de
stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice,
servicii stomatologice mobile, consiliere
în domeniul stomatologiei, închiriere de
instrumente stomatologice, furnizare de
informații despre stomatologie, servicii de
consiliere în materie de instrumente

stomatologice, asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, servicii prestate de tehnicieni
de radiologie, servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 00388
(151) 19/01/2022
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU, NR. 5, JUDEȚ ARGES,
MIOVENI, 115400,, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Trupa de teatru Hai Hui
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, producții de teatru, producția
pieselor de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de teatru,
regizare de spectacole de teatru, prezentare
de spectacole de teatru, reprezentație de dans,
muzică și teatru.

───────

(210) M 2022 00389
(151) 19/01/2022
(732) VINALTUS S.R.L., STR.

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

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

(540)
VINALTUS PICOTE

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
───────
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(210) M 2022 00390
(151) 19/01/2022
(732) HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE, BULEVARDUL
BUCURESTII NOI, NR. 25A,
SPATIU DE BIROURI ET. 1,
BIROURILE A202 - A207, ET. 2,
IMOBIL, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Shiftin by htss.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.06; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
35. Marketing in cadrul publicarii de software.
42. Servicii it.

───────

(210) M 2022 00391
(151) 19/01/2022
(732) HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE SRL, BULEVARDUL
BUCURESTII NOI, NR. 25A,
SPATIU DE BIROURI ET. 1 SI
BIROURILE A202 - A207, ET. 2,
IMOBIL, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

wisepharm by htss.

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii it.

───────
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(210) M 2022 00392
(151) 19/01/2022
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU, NR. 5, JUDEŢ ARGEŞ,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

MIOVENI FOLCLOR
ŞI TRADIŢII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.02

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale., organizare de festivaluri,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, divertisment
muzical, organizarea de spectacole muzicale,
formare muzicală, educație muzicală, înregistrări
de muzică, editare de muzică, cursuri de muzică.

───────

(210) M 2022 00394
(151) 19/01/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, DE, 49201, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I 54B, ETAJ 3, APARTAMENT
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

mi

(531) Clasificare Viena:
11.01.02; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru

(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,

extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate,
produse alimentare congelate prin scufundare
şi cu conţinut scăzut de calorii şi inclusiv
încapsulate sau microîncapsulate sau conţinând
un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
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de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,

produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
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produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────

(210) M 2022 00396
(151) 19/01/2022
(732) ROBERT VADUVA, CHAUSSÉE

DE NEERSTALLE 115, CP 1190,
FOREST - BRUXELLES, BE,
BELGIA

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

(540)

TACOS FACTORY

(531) Clasificare Viena:
08.07.10; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de banchete
(mâncare şi băutură), pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante cu autoservire, servicii oferite

de restaurante (servirea mesei), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de mâncare
la pachet, servicii de local public, servicii de
restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți.

───────

(210) M 2022 00397
(151) 19/01/2022
(732) VR BUSINESS CAPITAL S.A.,

CALEA FLOREASCA NR.218, ETAJ
4, AP.10, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.48,
BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

VR CAPITAL Investment Fund

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.01.04;
26.01.16; 26.04.01; 26.04.09

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

36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de finanțare,
servicii de investiții, servicii de recuperare
a datoriilor și de factoring, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de
valoare, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, administrare de
active pentru alte persoane, administrare de
active și portofolii, administrarea afacerilor
financiare, asistență financiară, servicii oferite
de asociații de economii și împrumut, cercetare
financiară în domeniul managementul riscului,
colectare de fonduri, consiliere independentă
în materie de planificare financiară, consultanță

(591) Culori revendicate: alb, roşu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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financiară în domeniul managementului riscului,
coordonarea afacerilor financiare online,
facilitare și intermediere pentru finanțare,
furnizare de informații privind servicii de
mandatar pentru contracte de instrumente
financiare futures, furnizare de informații și
analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, gestionare a activelor, gestionare
a fondurilor de capital privat, intermediere
pentru acordarea finanțării, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
management financiar, management financiar
al companiilor, management financiar pentru
afaceri, management planurilor de investiții a
patrimoniului personal, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte persoane,
managementul financiar al societăților de tip
holding, organizare de tranzacții financiare,
organizarea finanțării afacerilor, organizații
cooperative de credit, planificare financiară și
management financiar, plasări private și servicii
de investiții de capital de risc, procurare de
fonduri în scopuri financiare, procurare de capital
financiar, servicii de brokeraj financiar, servicii
de afaceri monetare, servicii de administrare
a pensiilor, servicii de banking mobil, servicii
de gestiune financiară oferite pe internet,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de intermediere financiară, servicii de
investire a patrimoniului personal, servicii de
management al riscului financiar, servicii de
mandatar pentru contracte financiare futures,
servicii de pensii, servicii de planuri de prestații
contributive, servicii de strângere de fonduri
prin site-uri de finanțare participativă, servicii
de tranzactionare financiara electronica, servicii
de tranzacții financiare privind dobânzile, servicii
financiare, servicii financiare computerizate,
servicii financiare furnizate pe internet și prin
telefon, servicii financiare furnizate societăților în
parteneriat, servicii financiare personale, servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
servicii financiare privind patrimoniul, servicii
în materie fiscală (nu contabilitate), studii de
solvabilitate financiară, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, servicii de evaluare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare.

───────

(210) M 2022 00399
(151) 19/01/2022
(732) CORDIA PARCULUI

RESIDENTIAL S.R.L., BLD.
PRIMĂVERII NR. 19-21, INTRAREA
B, ETAJ 1, AP. 15, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. DANIEL DANIELOPOLU
30-32, ONE HERASTRAU OFFICE,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PARCULUI20 by CORDIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 05.03.13; 05.03.20

clase:
35. Administrare de afaceri, publicitate,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții,
licitaţii în domeniul imobiliar.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare, achiziții de
terenuri pentru închiriere, acordare de ipoteci,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, administrare
de imobile, administrare de închiriere de
apartamente, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, afaceri imobiliare, agenție imobiliară,
colectarea chiriilor, consultanță imobiliară,

(591) Culori revendicate: verde, auriu, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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coproprietate imobiliară, evaluare de proprietăți,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, finanțarea
proiectelor de clădiri, formare de consorții
imobiliare, furnizare de informații privind bunurile
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
imobilelor, închiriere de apartamente, închirieri
de apartamente și birouri, închirieri de birouri,
închirieri de clădiri, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
comerciale, închirieri de spații pentru birouri,
închirieri tip leasing de clădiri, intermediere
de contracte de închiriere, investiții imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, leasing de
terenuri, leasing și închirieri de spații comerciale,
leasing sau închiriere de clădiri, punere la
dispoziție de locuințe, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii imobiliare.
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcția de pereți
despărțitori pentru interior, construcție de
bucătării, construcție de case, construcție
de centre de recreere, construcție de
clădiri, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
și reparații de clădiri, construcții și demolări
de clădiri, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile, construire de
fundații pentru clădiri, construire de părți
de clădiri, construire de pereți despărțitori,
construirea de zone rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, consultații pentru construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații referitoare la industria construcțiilor,
informații în domeniul construcțiilor, întreținere
de clădiri, întreținere de proprietăți, întreținerea

clădirilor, izolarea clădirilor existente, lucrări
de construcție, lucrări de fundație, lucrări
de reparații la clădiri, pregătirea terenului
pentru construcții, renovare de clădiri, renovare
de proprietăți, reparații clădiri, reparații de
construcții, reparații și întreținere de clădiri,
servicii ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, servicii de
construcții de clădiri, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), supervizare (conducere)
de lucrări de construcții, supervizarea
construcțiilor pe șantier, supraveghere a
lucrărilor de construcții.
42. Analiza comportamentului structural al
clădirilor, analiza comportamentului structural
al materialelor de construcții, cercetare în
domeniul arhitecturii, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
cercetare în domeniul construcțiilor, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
referitoare la mașinile de construcție, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, construcții civile, efectuarea de planuri
pentru construcții, consultanță în arhitectură,
consultanță în domeniul ingineriei civile,
consultanță în domeniul desenului tehnic în
construcții, design grafic și industrial, design
industrial, design grafic, design de clădiri
de birouri, design de centre comerciale,
desen tehnic, design arhitectural, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri
de casă, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, evaluarea proprietăților imobiliare,
evaluări tehnice privind designul, întocmire de
proiecte de arhitectură, întocmire de rapoarte
arhitecturale, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, întocmirea de planuri
arhitecturale, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, măsurători de mediu în cadrul
structurilor de construcții civile, proiectare a
exterioarelor clădirilor, proiectare de sisteme
de construcții, proiectare de spații de birou,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de birouri, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
magazine, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) de puburi, proiectare tehnică,
proiectarea amplasării birourilor, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, realizarea de desene de inginerie,
realizarea de desene tehnice, realizarea
de planuri arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
servicii de arhitectură, servicii de arhitectură
de interior, servicii de arhitectură privind
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dezvoltarea terenurilor, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, servicii de
arhitectură și inginerie, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, servicii de certificare
a eficienței energetice a clădirilor, servicii de
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță privind proiectarea
clădirilor, servicii de design arhitectural pentru
expoziții, servicii de design arhitectural, servicii
de design arhitectural în domeniile traficului
și transporturilor, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design în domeniul arhitecturii, servicii de
planificare arhitecturală și urbană, servicii de
proiectare, servicii de proiectare a clădirilor,
servicii de proiectare a caselor, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, studii de proiecte de
inginerie, studii de proiecte tehnice în domeniul
construcțiilor.

───────

(210) M 2022 00400
(151) 19/01/2022
(732) NEVIO MEDICAL S.R.L., STR.

OBORULUI NR. 969, SAT MĂLINI,
JUD. SUCEAVA, COMUNA MĂLINI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

NEVIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09

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

44. Servicii medicale de toate tipurile, servicii
de îngrijire medicală, servicii de medicină
alternativă, servicii de spitalizare, servicii de
telemedicină, servicii de ortodonție, servicii
prestate de opticieni, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
diagnosticarea bolilor, servicii de examinare
medicală (screening), servicii de casă de
convalescenţă şi servicii de sanatorii, servicii
de centru de sănătate, chiropractică, îngrijirea
sănătăţii, servicii medicale clinice, consultații
de specialitate, servicii de policlinică, servicii
de asistență medicală, servicii de moașe,
îngrijire paliativă, servicii chirurgicale, chirurgie
plastică, masaj, închiriere de roboți chirurgicali,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, consiliere farmaceutică, servicii
de psiholog, servicii de terapie, servicii de
stomatologie estetica, servicii de stomatologie,
servicii medicale, servicii de bancă de ţesuturi
umane, servicii de inseminare artificială, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de bancă de
sânge, prepararea reţetelor de către farmacist,
închirierea de echipamente medicale, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii ale unor cabinete
specializate, consultații stomatologice, tehnică
dentară, radiografii dentare, implantologie,
servicii de ecografie, servicii de radiologie și
imagistică medicală, servicii privind activitatea
laboratoarelor medicale, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții, tratament
specializat, servicii de sănătate mintală, servicii
de psihoterapie, servicii ambulatorii, analiza
alcoolemiei în scopuri medicale, asistență
medicală la domiciliu, asistență sanitară în
legătură cu acupunctura, asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
consiliere în materie de sănătate, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consiliere privind terapia ocupațională,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, evaluarea
controlului greutății, fizioterapie, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de centre
de îngrijiri de lungă durată, furnizare de
informații nutriționale despre alimente, furnizare
de informații în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de instalații în scopul reabilitării

(591) Culori revendicate: gri (HEX 
#919191), albastru (HEX #76F2FE)
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sănătății, furnizare de informații în materie de
lactanță, management de servicii de asistență
medicală, masaj al țesuturilor adânci, îngrijire
temporară (furnizare de servicii de), întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, osteopatie, planificare familială, servicii
oferite de sanatoriu, servicii clinice homeopatice,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de cazare în case de odihnă, servicii de cazare
în sanatorii, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de electroterapie ca metodă
de fizioterapie, servicii de logopedie, servicii
de îngrijire postnatală pentru femei, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii oferite de clinici medicale,
tratamente de fitoterapie.

───────

(210) M 2022 00401
(151) 19/01/2022
(732) FIVE HOLDING S.A., STR. ION

ROATĂ NR.3, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

brick PRETURI CORECTE

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.17;
03.05.05; 03.05.20; 03.05.24

clase:
35. Servicii de regrupare in avantajul tertilor
in magazine specializate a materialelor de
constructii, mobilierului de baie, mobilier,
electronice, electrocasnice, parchet, furnir,
instalatii sanitare,instalatii electrice,faianta,
gresie,corpuri de iluminat, jucarii, carucioare,
patuturi,produse alimentare,produse chimice,
produse de curatenie, usi (exceptând transportul
lor), servicii de publicitate, marketing și
promovare, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, consiliere cu privire la produse
de consum, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, marketing pe internet,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor.

───────

(210) M 2022 00402
(151) 19/01/2022
(732) PREFERA FOODS S.A., DN 1,

KM 392+600, COM. GALDA DE
JOS, JUD. ALBA, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PREFERA FOODS

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.07;
26.11.12

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7718C, Pantone 360C)
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și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de
carne, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, înlocuitori
de carne, înlocuitori de pește, înlocuitori de
lapte, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), mâncăruri preparate din înlocuitori de
pește, înlocuitori de carne pe bază de legume,
înlocuitori de lapte pe bază de plante, mâncăruri
preparate din înlocuitori de fructe de mare, supe,
salate preparate, salate de fructe, salate de
legume, ciorbe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, produse
de brutărie, produse de cofetărie și înghețate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de patiserie, deserturi preparate
(produse de patiserie), salate de paste, sosuri
pentru salate, creme de salată.
31. Salate verzi, fructe proaspete, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe și legume
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, leguminoase proaspete, legume
proaspete, ciuperci proaspete, legume
proaspete pentru salată, salată verde.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vanzare cu amanuntul pentru
produsele din clasele 29, 30, 31., strângerea la
un loc în avantajul terţilor a produselor din clasele
29, 30, 31 (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse din clasele 29, 30, 31, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata a produselor din clasele 29, 30, 31.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de bufet salate, servicii

oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
ceainărie, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor.

───────

(210) M 2022 00403
(151) 20/01/2022
(732) WEB VISION INTERNATIONAL

S.R.L., STR. URLEA NR. 59, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. CALEA DUMBRĂVII NR. 139/2,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550399, SIBIU,
ROMANIA

(540)

WVI WEB VISION
INTERNATIONAL
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.18

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

35. Servicii oferite de o casă de comenzi, servicii
de comert online cu produse alimentare și
nealimentare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 00405
(151) 20/01/2022
(732) WEB VISION INTERNATIONAL

S.R.L., STR. URLEA NR. 59, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRĂVII NR. 139/2,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550399, SIBIU,
ROMANIA

(540)

VISIVA.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09

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

35. Servicii de comerț și publicitate, sub orice
formă a tipăriturilor.
41. Servicii de tipărire, editare, publicare de cărți
și alte materiale informative, legătorie, servicii de
fotoculegere, imprimare fotografică.

───────

(210) M 2022 00406
(151) 20/01/2022
(732) ERLINDA LIMITED, 119 EIRINIS

STREET, LIMASSOL, 3041, CIPRU
(740) PROTECTMARK S.R.L., STR. ŢUŢEA

PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ORESA INDUSTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
Yellow C), albastru (Pantone Process
Blue C)
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site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
managementul afacerilor imobiliare, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea

maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (închiriere
apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
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consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă/evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (RFP), studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate /
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în fonduri,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, cotaţii bursiere,
servicii de brokeri / agenţi de bursă, brokeraj
de acţiuni şi obligaţiuni, servicii de garanţii,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de
cecuri de călătorie, funcţii de administrator
fiduciar/custode, servicii imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea

bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor
de curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curăţenie), servicii
de incarcare a bateriilor telefoanelor mobile,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, construcţia de imobile,
construcţia de clădiri, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
construcţia de porturi, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea uşilor şi ferestrelor, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, servicii de control al dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, repararea aparatelor
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de fotografiat, construcţia de diguri portuare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal,
şlefuire cu piatră ponce, repararea pompelor,
servicii de exploatare în carieră, recositorire,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, reumplerea cartuşelor de toner,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de
tezaur, întreţinerea piscinelor, echilibrarea
anvelopelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălare,
curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, distribuirea de energie
electrică, transportul cu feribotul, francarea
corespondenţei, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de
bunuri), servicii de transportator (expeditor)

de mărfuri, servicii de agenţie de transport
(expediere), servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, închirierea de garaje,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, furnizarea
de informaţii despre depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, furnizarea
de informaţii despre trafic, transportul cu
tramvaiul, transportul prin conducte, transport,
transportul şi depozitarea deşeurilor, transportul
şi depozitarea gunoaielor, servicii de broker
de transport, rezervări de transport, furnizarea
de informaţii despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, rezervări
de călătorie, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, împachetarea bunurilor.

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
managementul afacerilor imobiliare, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea

de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
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de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (închiriere
apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (rfp), studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate /
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de

proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în fonduri,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, cotaţii bursiere,
servicii de brokeri / agenţi de bursă, brokeraj
de acţiuni şi obligaţiuni, servicii de garanţii,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de
cecuri de călătorie, funcţii de administrator
fiduciar / custode, servicii imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor
de curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
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servicii de menaj (servicii de curăţenie), servicii
de incarcare a bateriilor telefoanelor mobile,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, construcţia de imobile,
construcţia de clădiri, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
construcţia de porturi, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea uşilor şi ferestrelor, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, servicii de control al dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, repararea aparatelor
de fotografiat, construcţia de diguri portuare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal,
şlefuire cu piatră ponce, repararea pompelor,
servicii de exploatare în carieră, recositorire,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, reumplerea cartuşelor de toner,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de
tezaur, întreţinerea piscinelor, echilibrarea
anvelopelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor

pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălare,
curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, distribuirea de energie
electrică, transportul cu feribotul, francarea
corespondenţei, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de
bunuri), servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, servicii de agenţie de transport
(expediere), servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, închirierea de garaje,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, furnizarea
de informaţii despre depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, furnizarea
de informaţii despre trafic, transportul cu
tramvaiul, transportul prin conducte, transport,
transportul şi depozitarea deşeurilor, transportul
şi depozitarea gunoaielor, servicii de broker
de transport, rezervări de transport, informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.
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(210) M 2022 00408
(151) 20/01/2022
(732) NVM PREMIUM ONLINE SRL,

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

(540)

NEVERMORE

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 26.01.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
de toaletă, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, trusă pentru
cosmetice, preparate igienice ca articole de
toaletă, produse de îngrijire pentru bebeluși
nemedicinale, pulbere de henna, produse
cosmetice, preparate cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale.
11. Accesorii de iluminat, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), aparat pentru răcire și înghețare,
aparate de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, aprinzătoare,
arzătoare, boilere și încălzitoare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aparate de iluminat
și reflectoare, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, instalații de
uscare, filtre pentru uz industrial și casnic,
aparate de iluminat cu celule solare, aparate
de iluminat, aparate cu leduri pentru uscarea
unghiilor, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,

accesorii pentru iluminatul electric, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru corpuri de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), accesorii electrice de iluminat,
accesorii de iluminat pentru exterior, suporturi
de abajururi, accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, accesorii pentru lămpi
cu raze infraroșii, accesorii pentru intalații de
iluminat cu raze infraroșii, aparate de iluminat
de urgență, becuri cu led, bare luminoase,
becuri de lanternă, becuri de iluminat, becuri de
format mic, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat cu led, benzi de lumină,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), dispozitive de iluminat
pentru grădină, instalații luminoase de crăciun
(altele decât lumânări).
14. Accesorii pentru bijuterii, articole de bijuterie
false, ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace de rever (bijuterii), ace de
cravată, ace bijuterii pentru pălării, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii de damă,
bijuterii confecționate din metale neprețioase,
bijuterie din argint veritabil, brățări, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii personale,
bijuterii pentru copii, bijuterii-pandantive, bijuterii
pentru animale de companie, bijuterii pentru
cap, bijuterii fantezie, imitații, bijuterii fantezie,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii, inclusiv
imitații de bijuterii și bijuterii din plastic, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii pentru
uz personal, brățări pentru gleznă, brățări de
prietenie, brățări (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări din mărgele, brățări cu mărgele
din lemn, cercei pentru piercing, cercei cu
pandantiv, clipsuri pentru urechi, inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), coliere (bijuterii), imitații de
bijuterii, inele de prietenie, lanțuri (bijuterii),
lanțuri de gât, ornamente pentru încălțăminte,
pandantive, ștrasuri din plastic, perle (bijuterii),
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
talismane pentru coliere, articole de imitații
de bijuterie, casete de bijuterii, carcase de
ceasuri de mână, casete de bijuterii, casete
pentru bijuterii, cu excepția celor din metale
prețioase, casete adaptate pentru păstrarea
articolelor de bijuterie, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii, cutii mici
pentru bijuterii, altele decât cele din metale
prețioase, huse pentru ceasuri de mână, amulete
pentru inele de chei, brelocuri metalice, lanțuri
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri sub formă de bijuterii (decorațiuni mici
sau bagatele), portchei decorative, portchei din
imitație de piele cu inel, portchei (decorațiuni mici

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

375

sau brelocuri), lanțuri pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ).
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele și
parasolare, umbrele, umbrele de soare, umbrele,
umbrele de plajă, umbrele de ploaie, umbrele de
soare pentru grădină, terase și curți interioare,
genți, ghiozdane școlare, portofele, rucsacuri,
valize de piele, îmbrăcăminte pentru animale.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, pensule de uz cosmetic, piepteni
pentru gene, pieptene, perii de unghii, cuști
pentru animale de companie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
adăpători acționate de animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, umerașe
pentru uscarea hainelor, calapoade pentru
pantofi.
25. Îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
articole de îmbrăcăminte, accesorii pentru păr
(voaluri), bandane, pălării, șepci de baseball,
șepci (articole de îmbrăcăminte), turbane,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, bikini, bluze, cămăși,
costume, costume de baie, colanți, eșarfe, fuste,
haine de iarnă, haine de casă, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, cămăși de
noapte, acoperitori pentru mameloane, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere tip chilot,
chiloți tanga, lenjerie intimă și de noapte,
cizme, bascheți, botoșei, ghete, încălțăminte de
atletism, încălțăminte de sport, încălțăminte de
stradă, pantofi comozi pentru activități în timpul
liber, pantofi din piele, pantofi de sport, pantofi de
stradă, șlapi, sandale, papuci de casă, sneakers,
teniși, căpute pentru pantofi.
26. Flori artificiale, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, ace și ace
cu gămălie pentru entomologie, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), brelocuri
(nu ca bijuterii sau pentru chei, inele sau

lanțuri), fructe, flori și legume artificiale, agrafe
și cleme de păr, articole decorative pentru
păr, ace de ondulat părul, accesorii pentru a
răsuci pe par, ace de prins părul (accesorii
pentru păr), bonsai artificial, artă horticulturii
ornamentale artificiale, aranjamente de flori
artificiale, ghirlande artificiale de crăciun cu
lumini încorporate, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de crăciun, amulete, altele decât pentru
bijuterii, inele de chei sau lanțuri de chei,
brelocuri decorative pentru ochelari, talismane
decorative pentru telefoane celulare.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
cârlige de pescuit, articole de pescuit respectiv:
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane
de pescuit), momeli pentru vânătoare sau
pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit, un
pentru pescuit, undiţe de pescuit, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescari cu undița,
nade pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, momeală artificială de
pescuit, plute de pescuit., articole de scoatere
a peștelui din cârlige de undiță (accesorii de
pescuit), fire tippet pentru pescuit, genți adaptate
pentru pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit,
lansete de pescuit, harpoane pentru pescuit,
plase pentru pescuit, suporturi pentru undițe,
cutii cu nade pentru pescuit (articole de pescuit),
articole fantezie pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), ciorapi pentru cadourile de crăciun,
ornamente pentru pomul de crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, leagăne,
animale de jucărie umplute, aparate de zbor de
jucărie, jocuri, jucării, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jucării electronice, jucării
pentru pisici, jucării pentru copii, jucării pentru
câini, machete de elicopter, machete de mașini,
mașini de jucărie cu acționare electronică,
păpuși de pluș.
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(210) M 2022 00409
(151) 20/01/2022
(732) CROITORIA DIN SAT SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR.9, CAMERA
2, JUDEŢ BOTOŞANI, VACULESTI,
717445, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Boolendre Croitoria din sat

(531) Clasificare Viena:
09.05.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

18. Sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
de umăr, curele din piele, curele din imitație
de piele, saci de voiaj, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, poșete.
25. Bandane, băști, baticuri, bentițe pentru
cap, berete, bonete, căciuli de blană
artificială, coifuri de bucătari, fesuri, pălării,
șepci (articole de îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, blănuri (îmbrăcăminte), blazere, bluze,
bluzoane, bolerouri, brâuri (imbrăcăminte),
caftane, cămăși, cape, capoate, cardigane,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
centuri de piele, chimonouri, combinezoane
(îmbrăcăminte), colanți, confecții, costume,
costume populare (îmbrăcăminte), cravate,
eșarfe, fulare (îmbrăcăminte), fuste, gabardine,
geci, gulere, haine de lucru, jachete, jiletci,
mantale, mantouri, mănuși, paltoane, pantaloni,
papioane, pardesiuri, pelerine, ponchouri,
redingote, robe (robe tradiționale), rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, sacouri de gală,
salopete, șaluri, sarafane, sariuri, seturi de bluză
și jachetă, sfite preoțești, șorțuri (îmbrăcăminte),
șube, sutane, taioare, togi, tricotaje, tricouri,
tunici, uniforme, veste, bocanci de lucru, cizme,
ghete, opincuțe de balet, pantofi pentru dans.
26. Cocarde, dantelă, dantele brodate,
embleme brodate, etichete din material
textil pentru marcarea numelui pe articole

vestimentare, funde ca articole de mercerie,
insigne brodate, numere de tricou pentru probe
sportive, panglici decorative, panglici decorative
din material textil folosite ca ornament.
35. Administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, servicii de comandă cu ridicata,
intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, servicii de comenzi online
computerizate, vânzare prin licitație publică,
servicii de intermediere în achiziții, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, crearea materialului publicitar,
difuzare de anunțuri, distribuire de reclame
și material publicitar (pliante, broșuri, foi
volante și mostre), editare post-producție de
publicitate și reclame, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, managementul activităților comerciale,
marketing digital, producție de material publicitar
și anunțuri publicitare, reproducere de fișiere
(hârtie), reproducere de material publicitar,
servicii de comerţ cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul în magazine
de covoare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de consiliere privind marketingul, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, servicii de consultanță
în materie de management al afacerilor, servicii
de marketing comercial, servicii de publicitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
             #0873D0), roşu (HEX #F32B0C)
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(210) M 2022 00412
(151) 20/01/2022
(732) ERLINDA LIMITED, 119 EIRINIS

STREET, LIMASSOL, 3041, CIPRU
(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA

PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ORESA INDUSTRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.04.01;
29.01.01; 29.01.04

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru

proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
managementul afacerilor imobiliare, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (închiriere
apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,

emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă/evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (RFP), studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate/
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în fonduri,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, cotaţii bursiere,
servicii de brokeri/agenţi de bursă, brokeraj
de acţiuni şi obligaţiuni, servicii de garanţii,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de
cecuri de călătorie, funcţii de administrator
fiduciar/custode, servicii imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
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administrare de proprietăți imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor
de curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curăţenie), servicii
de incarcare a bateriilor telefoanelor mobile,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, construcţia de imobile,
construcţia de clădiri, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
construcţia de porturi, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică/servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea uşilor şi ferestrelor, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, instalarea şi repararea dispozitivelor
de irigare, instalarea echipamentelor de
bucătărie, montarea cablurilor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, zidărie,
extragerea minereului, întreţinerea şi repararea
vehiculelor cu motor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor de
birou, vopsirea sau repararea semnelor/
indicatoarelor, vopsire, interioară şi exterioară,
aplicarea tapetului/tapetare, servicii de control

al dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, repararea
aparatelor de fotografiat, construcţia de
diguri portuare, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie
de apă şi canal, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, furnizarea nformaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
restaurarea instrumentelor muzicale, reşaparea
anvelopelor, nituire, pavarea drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, sablare,
construcţia de eşafodaje, construcţia de nave,
curăţarea străzilor, întreţinerea şi repararea
camerelor de tezaur, întreţinerea piscinelor,
echilibrarea anvelopelor, construcţii subacvatice,
reparaţii subacvatice, tapiţare, reparaţii de
tapiţerie, lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălare,
curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, distribuirea de energie
electrică, transportul cu feribotul, francarea
corespondenţei, închirierea congelatoarelor,
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transportul de mărfuri (transportul maritim de
bunuri), servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, servicii de agenţie de transport
(expediere), servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, închirierea de garaje,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul,
transportul prin conducte, transport, transportul
şi depozitarea deşeurilor, transportul şi
depozitarea gunoaielor, servicii de broker de
transport, rezervări de transport, informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 00413
(151) 20/01/2022
(732) FAMILY SECURITY COMPANY

SRL, STR. TROTUS NR. 5, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAMILY SECURITY COMPANY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.03; 07.01.09;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, servicii prestate de paze de noapte,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de securitate
pe bază de microcipuri pentru animale de
companie, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de securitate
fizică, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de pază contractuale, servicii de pază, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de informare referitoare la siguranță,
servicii de inspecții de securitate pentru terți,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, servicii de gardă de
corp personală (escortă), furnizarea servicii de
recunoaștere și de supraveghere, servicii de
marcare privind securitatea bunurilor, servicii
de marcare privind securitatea documentelor,
localizarea vehiculelor furate, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, evaluare a riscurilor în materie de
securitate, servicii de escortă personală (gardă
de corp), consultanță în materie de securitate
fizică, consultanță în materie de securitate,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, analiză criminalistică a materialelor
video de supraveghere pentru prevenirea fraudei
și a furturilor, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii de
pază antiefracție.

───────

(591) Culori revendicate: negru, gri, galben,
alb
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(210) M 2022 00414
(151) 20/01/2022
(732) NICU GRIGORAŞ, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU NR.48,
BL G2, SC.1, AP.4, JUD. GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PRO ORCHESTRA

(531) Clasificare Viena:
22.01.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.04

clase:
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală.

───────

(210) M 2022 00415
(151) 20/01/2022
(732) DD FEDERAL COMPANY

SRL, JUD. MARAMUREȘ,
DRAGOMIREȘTI NR. 160,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 73-79A,
ET. 2, AP. 205, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

F

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

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

45. Servicii de securitate, servicii de pază și
protecție pentru oameni și bunuri materiale.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0096d3), alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2022 00416
(151) 20/01/2022
(732) S.C. B.D.G IMPORT SRL, STR.

TURDA NR.125, BL.3,SC.1, ET.8,
AP.32, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

B.D.G. I M P O R T

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 02.01.01; 11.03.01;
19.07.01

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00418
(151) 20/01/2022
(732) DANIEL ALEXANDRU STAN, SOS.

STEFAN CEL MARE, NR.4, BL.14,
SC.B. ET.2, AP.45, BUCURESTI,
030128, ROMANIA

(540)

CENTRAL SLO7S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.10; 25.01.19;
29.01.12

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

───────

(210) M 2022 00421
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR.C

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

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

(540)

CHICCO NERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de nucă de cocos, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, băutură din

(591) Culori revendicate: maro, alb,  
             portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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lapte şi fructe (milk shake), băuturi pe bază de
lapte de arahide, salate vegetale.

33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe , bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agentii de
import export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, publicitate şi
reclamă, organizare de expoziţii şi orice formă
de prezentare în scop comercial în legatură cu

produsele din clasele 29, 30 32, 33 si 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00422
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

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

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

(540)

CULINARTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

30. Produse de cofetarie si patiserie, produse
de cofetărie cu migdale, biscuiţi / fursecuri,
torturi/prăjituri, sandvişuri cu brânză, gustări
pe bază de cereale, băuturi din ciocolată cu
lapte, ciocolata, spume de ciocolată, băuturi pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, produse de cofetărie / produse de
cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), cremă din ouă şi lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), dulce de leche
(dulceaţă de lapte), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, sandvişuri de hot
dog, îngheţată, dropsuri (produse de cofetărie) /
pastile (produse de cofetărie), plăcinte cu
carne, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, praline, budinci, quiche (tartă),
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, sandvişuri, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons
din nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
pacheţele de primăvară, ceai, cafea neprăjită,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vafe, sirop auriu, sirop de agave, miere.
32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere,  băuturi  nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi)  /  sorbeturi  (băuturi),  smoothie-uri,  apă
carbogazoasă, băuturi  răcoritoare,  băuturi  pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.

32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere,  băuturi  nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi)  /  sorbeturi  (băuturi),  smoothie-uri,  apă
carbogazoasă, băuturi  răcoritoare,  băuturi  pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
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(210) M 2022 00424
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

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

(540)

7 VALURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetarie si patiserie, produse
de cofetărie cu migdale, biscuiţi/fursecuri, torturi/
prăjituri, deserturi precongelate, sandvişuri cu
brânză, gustări pe bază de cereale, băuturi
din ciocolată cu lapte, ciocolata, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, produse de cofetărie/produse
de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), dulce
de leche (dulceaţă de lapte), jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), turtă dulce, sandvişuri
de hot dog, îngheţată, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, clătite, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, praline, budinci, quiche (tartă),
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, sandvişuri, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons
din nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
pacheţele de primăvară, ceai, cafea neprăjită,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vafe, sirop auriu, sirop de agave, miere.
32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe/suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi

sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agenții de
import export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, publicitate şi
reclamă, organizare de expoziţii şi orice formă
de prezentare în scop comercial în legatură cu
produsele din clasele 30 32, 33 si 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRAVII NR. 139/2,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
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(210) M 2022 00425
(151) 20/01/2022
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.15

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

20. Spumă de mare, accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de
pat), balansoare, coşuri pentru copii/leagăne,
bancuri de lucru (mobilă), bancuri de lucru
(mobilier), bănci (mobilă), bancuri (mese) de
lucru industriale, bare (nemetalice) pentru
rafturile etajerei, bare pentru rafturi (nemetalice),
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru
mese, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, benzi
de acoperire (nemetalice) pentru acoperirea
îmbinărilor dintre covoarele adiacente, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe

vitrine de expunere, benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
cu rulou, birouri (mobilier), birouri (mobilă),
bufete auxiliare, birouri și mese, birouri portabile,
canapele, canapele (care sunt extensibile),
canapele de două locuri, dispozitive pentru
îmbucarea pieselor de mobilier (nemetalice),
cutii pentru unelte (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
compartimentate, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu vitrină,
dulapuri de bucătărie, dulapuri de depozitare,
elemente de mobilier, elemente de legătură
nemetalice pentru mobilier, kituri de piese
(comercializate în format complet) pentru a fi
asamblate ca mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate).
24. Produse de filtrare din material textil,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, articole textile la bucată
pentru confecționarea cuverturilor de pat,
articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate
cu materiale plastice, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate cu
cauciuc, căptușeli textile în produse, materiale
de mătase, materiale din fibre mixte, materiale
de tapițerie, materiale din fire de lână, materiale
pentru costume, materiale pentru capitonare,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
pălăriilor, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pantalonilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea mănușilor, materiale
țesute pentru canapele, materiale țesute pentru
mobilier, materiale textile la bucată, materiale
textile ignifuge, materiale textile folosite în
fabricarea paturilor, materiale textile întărite cu
plastic, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile țesute căptușite, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, articole de menaj
din materiale textile, articole din materiale
textile impermeabile la bucată, bannere, bannere
din material textil sau plastic, bannere din
plastic, bannere textile, batiste din material
textil, țesături pentru capitonare, drapele și
fanioane textile, etichete din material textil,
etichete textile, fanioane (cu excepția celor
din hârtie), huse din pânză (ajustabile) pentru
capace de wc, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaletă, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, materiale textile, înlocuitori de textile,

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA
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materiale textile (articole textile sub formă
de sul), panglici din stofă, materiale textile
și înlocuitori pentru acestea, materiale textile
pentru imprimare digitală, materiale textile pentru
mobilier, materiale textile pentru steaguri și
banderole, materiale textile pentru tapițerii,
pânză cauciucată, pânze din material textil sau
plastic, saci pentru saci de dormit (adaptați în
mod specific), țesături pentru mobilier și tapițerii,
țesături pentru căptușeală, țesături acoperite
de motive desenate pentru broderie, textile de
ambalat alimente, șervete de unică folosință,
șervete din material textil pentru uscat.
25. Îmbrăcăminte, accesorii pentru păr (voaluri),
articol vestimentar superior de bază din
costumul coreean tradițional (jeogori), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
vestimentare pentru bărbați, baticuri de purtat
la gât, eşarfe pentru cap (baticuri), baticuri
de pus pe cap, benzi antiperspirante pentru
încheietură, bretele pentru bărbați, bretele
pentru imbracaminte, brâu lat pentru chimono
(obi), brâuri (imbrăcăminte), broboade (articole
de îmbrăcăminte), cămăși, căciuli tip cagulă,
cagule pentru schiori, articole de încălțăminte
pentru plajă, bocanci de lucru, bocanci pentru
excursii, bocanci de snow-board, bascheți,
cizme, încălțăminte de lucru, încălțăminte
de plajă, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
de sport, încălțăminte de stradă, încălțăminte
din vinil, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru alergare, încălțăminte pentru alpinism,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte
pentru apă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte, nu pentru sport, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor).
27. Materiale din hârtie pentru pereți, materiale
din plastic pentru pereți, materiale pentru
pereți din materiale textile, articole decorative

pentru perete (netextile), borduri pentru tapet,
căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
covoare de lână lucrate manual, tapet din
material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet
de plută, tapete cu strat de material textil,
tapete de plastic, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, covoare, carpete și preșuri,
acoperiri antiderapante de pardoseală pentru
utilizare la scări, acoperiri cu proprietăți izolante
pentru pardoseli, covorașe din hârtie pentru
baie, covoare care acoperă doar o parte din
podea, articole protectoare pentru acoperirea
podelelor, căptușeli de rășină din vinil pentru
pardoseli, dale din linoleum, dale de pardoseală
din plută, dale de plută, învelitori de gazon
artificial, linoleum, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, material antialunecare
pentru utilizare sub acoperirile de pardoseală,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, învelitori pentru pardoseli.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși (jucării),
accesorii pentru haine de păpuși (jucării),
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, animale de jucărie umplute, jucării pentru
animale domestice, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aparate de joacă folosite în
creșele de copii, aparate pentru jocuri, aparate
de zbor de jucărie, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării, jucarii inteligente, jucării antistres,
jucării modulare, jucării electronice, jucării-
balansoar, jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării umplute, jocuri, jocuri electronice, jocuri
sportive, jocuri go, jocuri mecanice, jocuri
muzicale, cărți (jocuri), jocuri de hochei, jocuri
de construcție, jocuri de table, jocuri de
manipulare, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri video individuale, jocuri video
portabile, mingi pentru jocuri, jocuri electronice
portabile, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

───────
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(210) M 2022 00426
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

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

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

(540)

7 DORINTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetarie si patiserie, produse
de cofetărie cu migdale, biscuiţi/fursecuri, torturi/
prăjituri, deserturi precongelate, sandvişuri cu
brânză, gustări pe bază de cereale, băuturi
din ciocolată cu lapte, ciocolata, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, produse de cofetărie/produse
de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), dulce
de leche (dulceaţă de lapte), jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), turtă dulce, sandvişuri
de hot dog, îngheţată, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, clătite, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, praline, budinci, quiche (tartă),
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, sandvişuri, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons
din nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
pacheţele de primăvară, ceai, cafea neprăjită,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vafe, sirop auriu, sirop de agave, miere.
32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe/suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi

sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agenții de
import export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, publicitate şi
reclamă, organizare de expoziţii şi orice formă
de prezentare în scop comercial în legatură cu
produsele din clasele 30 32, 33 si 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00427
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

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

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

(540)

7 VOGLIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00429
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR.C

PORU,BESCU, NR.3, JUDEȚ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

7FREDDI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Amestecuri de: stabilizatori, emulgatori,
enzime, săruri, agenți de gelifiere, emulsifianti
(lecitina), agenți de îngroșare (alginati, agar
agar, albumina, amidon, guma arabica,
tapioca, caragenan, guar, cmc, locust, pectina),
arome, gluten, proteine animale si vegetale,
indulcitori, cazeine, lactoza, glucoza, fructoza,
dextroza, grasimi vegetale si animale, substante
aromatizante destinate utilizării în industria
alimentară, pentru prepararea alimentelor, cum
ar fi: produse lactate, produse de gelaterie,
produse de patiserie, panificatie și de cofetărie,
dulciuri, maioneze, sosuri, dressinguri si produse
de gastronomie.
30. Produse de cofetarie si patiserie, produse de
cofetărie cu migdale, biscuiţi / fursecuri, torturi/
prăjituri, deserturi precongelate, sandvişuri cu
brânză, gustări pe bază de cereale, băuturi
din ciocolată cu lapte, ciocolata, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, produse de cofetărie / produse
de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), cremă din ouă şi lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), dulce de leche
(dulceaţă de lapte), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, sandvişuri de hot
dog, îngheţată, dropsuri (produse de cofetărie) /
pastile (produse de cofetărie ), plăcinte cu
carne, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, praline, budinci, quiche (tartă),
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, sandvişuri, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons
din nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
pacheţele de primăvară, ceai, cafea neprăjită,
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băuturi pe bază de ceai cu lapte, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vafe, sirop auriu, sirop de agave, miere.
32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe , băuturi
nealcoolice , băuturi nealcoolice pe bază de
miere , băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea ,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
sportive bogate în proteine , băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi) , smoothie-uri , apă
carbogazoasă , băuturi răcoritoare , băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe , bitter, cidru acoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agentii de
import export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, publicitate şi
reclamă, organizare de expoziţii şi orice formă
de prezentare în scop comercial în legatură cu
produsele din clasele 1, 30 32, 33 si 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea de
torturi, furnizare de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00430
(151) 20/01/2022
(732) IONUT CORNELIU DUMITRAS,

STRADA DEALUL CRUCII, NR.73,
JUDEȚ SUCEAVA, SAT SFANTU
ILIE, 727582, ROMANIA

(540)

YZZY

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

(591) Culori revendicate: verde
(HEX#519E00)
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38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 00431
(151) 20/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP, STR.

AGATHA BARSESCU, NR.
13, BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1,
AP.61, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Dr. Soleil

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.12

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

3. Produse pentru toaletă, articole de parfumerie
și odorizante, ambră parfumerie), apă de
colonie, apă de lavandă, apă de parfum, apă
de toaletă, apă parfumată, arome, articole
de parfumerie pe bază de cedru, batiste
de unică folosință impregnate cu colonie,
ceară de topit (preparate pentru parfumare),
compuși parfumați din heliotropină, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,

deodorante de corp (parfumerie), extracte de flori
(parfumerie), extracte de parfum, produse pentru
fumigație (parfumuri), geraniol pentru parfumare,
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mosc (natural),
mosc (parfumerie), mosc sintetic, produse
de parfumerie, parfumuri, parfumuri de uz
personal, parfumuri lichide, parfumuri naturale,
parfumuri pentru corp, parfumuri solide, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, pulverizatoare
pentru corp, sprayuri parfumate pentru corp,
ulei de lavandă de uz cosmetic, ulei de
mentă (parfumerie), ulei de trandafiri de uz
cosmetic, uleiuri naturale pentru parfumuri,
șervețele parfumate, apă micelară, bumbac sub
formă de tampoane de uz cosmetic, bureți
impregnați cu produse de toaletă, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de protecție
solară pentru bebeluși, creme fluide (cosmetice),
deodorante și antiperspirante, creme și loțiuni
cosmetice, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), dischete de bumbac pentru
scopuri cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, gel exfoliant,
geluri de corp, geluri pentru corp și față
(cosmetice), lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, măști cosmetice de curățare
pentru față, măști pentru față și corp, ocluzoare
cu gel pentru ochi de uz cosmetic, particule
pentru gomaj, piatră ponce artificială, pietre
ponce de uz personal, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), preparate
fitocosmetice, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, procolagen de uz
cosmetic, produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse pentru
epilare și bărbierit, săpunuri și geluri, produse
de spălare a părului și corpului, produse
de vaporizare pentru corp, produse exfoliante
pentru picioare, produse pentru curățenie și
igienă personală, produse pentru spălarea
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mâinilor, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, șervețele
cosmetice umezite în prealabil, șervețele de
unică folosință, impregnate cu substanțe de
curățare, pentru față, șervețele impregnate
cu preparate pentru demachiere, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, șervețele umezite în prealabil, pentru
uz cosmetic, spume de curățare a pielii, spume
de curățare pentru corp, spumă de baie și de duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
masaj pentru față, uleiuri pentru corp și pentru
față, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru față și corp, ape de gură, nu pentru uz
medical, benzi de albire a dinților, benzi pentru
împrospătarea respirației, creme pentru albirea
dinților, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, geluri pentru albirea dinților, geluri
pentru curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, lustruire (preparate pentru -a protezelor
dentare), pastă de dinți ingerabilă, pastă de dinți
nemedicinală, paste pentru albirea dinților, pastă
de dinți sub formă de gumă de mestecat, praf de
dinți, praf de dinți hidratat, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate de
albire a dinților, preparate de împrospătare a
respirației pentru igiena personală, preparate
masticabile pentru curățarea dinților, produse
lichide pentru curățarea dinților, produse
masticabile pentru îngrijirea dinților, produse
pentru lustruirea dinților, produse pentru
împrospătarea gurii (respirație), nu de uz
medical, pudră pentru curățarea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucală, sprayuri
de gură nemedicinale, sprayuri pentru gât
(nemedicinale), sprayuri pentru împrospătarea
respirației, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante
de uz personal sub formă de batoane,
deodorante pentru oameni, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante pentru
îngrijirea corpului, preparate antiperspirante,
produse antiperspirante, pudră pentru
picioare (nemedicinală), spray dezodorizant

pentru picioare, sprayuri deodorante pentru
zona intimă feminină, sprayuri pentru
corp, săpunuri deodorante, anticearcăne,
anticearcăne corectoare (cosmetice), batoane
corectoare, baze pentru machiaj sub formă de
paste, bază de machiaj, benzi adezive pentru
lifting facial de uz cosmetic, bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante, corectoare
anticearcăne, corectoare pentru linii și riduri,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru bronzare,
cosmetice pentru buze, creioane cosmetice
pentru obraji, creioane de uz cosmetic,
creioane dermatografe, cremă corectoare,
cremă de bază, creme autobronzante, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, creme pentru bronzarea
pielii, cremă gel matifiantă, cremă pentru
ten deschis, produse de demachiere, măști
cosmetice, măști de frumusețe, măști șervețel
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
bronzat, produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse de acoperire a coșurilor și a petelor sau
imperfecțiunilor tenului, produse demachiante
pentru ochi, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sprayuri de răcire pentru uz cosmetic, spume
(cosmetice), șervețele din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, șervețele pentu
față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, ștampile cosmetice umplute, uleiuri
de cuticule, preparate cosmetice pentru baie,
bile efervescente de baie, ceai de baie de
uz cosmetic, concentrat de baie (nemedicinal),
creme de baie (nemedicinale), fulgi pentru baie,
geluri de baie, ierburi pentru baie, lapte de
baie, lichide spumante pentru baie, loțiuni de
baie (nemedicinale), perle de baie, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
produse cosmetice pentru baie (nu cele
medicale), pudră pentru baie (nemedicinală),
saruri de baie (nu de uz medical), spumă
de baie, săruri de baie (nemedicinale), săruri
de baie parfumate, spumant de baie pentru
bebeluși, ulei de baie, uleiuri aromatice pentru
baie, uleiuri de baie de uz cosmetic, abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, cremă pentru
albirea pielii, alifii, unguente (nemedicinale),
astringent (produse -e) de uz cosmetic, balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși,
balsam de curățare, balsam pentru buze
(nemedicinal), balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, balsamuri nemedicinale
pentru picioare, balsamuri pentru piele, batoane
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cu protecție solară, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, cremă de
microdermoabraziune, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă ne-medicamentoasă pentru
dermatita de scutec, cremă nemedicinală pentru
tratarea scalpului, cremă pentru față care nu
este medicinală, cremă pentru ochi, cremă
pentru unghii, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, creme antirid, creme balsam pentru
pete (de uz cosmetic), creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru fermitatea pielii
din jurul ochilor, creme cosmetice pentru piele
uscată, creme de curățare pentru piele, creme
de față și de corp, creme de îngrijire a pielii,
altele decât cele pentru uz medical, creme
de piele nemedicinale, creme de protecție,
creme de protecție solară (cosmetice), creme
de scutece (nemedicinale), creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), creme după
plajă, creme după ras, creme exfoliante, creme
folosite după expunerea la soare, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hidratante pentru corp, creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme (nemedicinale) pentru
curățarea pielii, creme nemedicinale, creme
nemedicinale pentru picioare, creme nutritive
(nemedicinale), creme pentru albirea pielii,
creme pentru bebeluși și copii (nemedicinale),
creme pentru buze, creme pentru corp (produse
cosmetice), creme împotriva îmbătrânirii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
demachiere, creme pentru față de uz cosmetic,
creme pentru fortificarea pielii, creme pentru
mâini de uz cosmetic, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru pistrui, creme pentru reducerea
petelor de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme și loțiuni pentru
bronzat, creme tip cold cream de uz cosmetic,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), emoliente, emoliente
pentru piele (nonmedicamente), emolienți pentru
ten, emulsii de corp, emulsii pentru catifelarea
pielii, emulsii faciale (de uz cosmetic), esențe
pentru îngrijirea pielii, exfoliante pentru curățarea
pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, foițe
de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, gel pentru bronzare, gel pentru
unghii, geluri cosmetice pentru ochi, geluri de
curățare, geluri hidratante (produse cosmetice),
geluri pentru fata, geluri pentru folosire după

expunerea la soare (produse cosmetice), geluri
pentru ochi, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
lapte de corp, lapte de corp pentru bebeluși,
lapte de curățare de uz cosmetic, lapte de
migdale de uz cosmetic, lapte de mâini, lapte
de var, lapte hidratant, lapte hidratant după
bărbierit, lapte pentru bronzat, lipici pentru
întărirea unghiilor, loțiune de baie, loțiune de ras,
loțiune pentru curățarea tenului, loțiune pentru
piele, loțiune tonică cu pulverizator, loțiune tonică
pentru față, corp și mâini, loțiuni cosmetice
pentru bronzare, loțiuni cu protecție solară (de
uz cosmetic), loțiuni cosmetice pentru față,
loțiuni de bărbierit, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de corp, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni după plajă, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni nemedicamentoase stimulatoare pentru
piele, loțiuni nemedicamentoase pentru picioare,
loțiuni împotriva îmbătrânirii, lotiuni parfumate
pentru corp, loțiuni nemedicinale pentru piele,
loțiuni pentru bebeluși, loțiuni pentru bronzare,
loțiuni pentru copii de uz cosmetic, loțiuni
pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru îngrijirea feței și a
corpului, loțiuni pentru întărirea unghiilor, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
protejare împotriva soarelui, loțiuni pentru ridurile
din jurul ochilor, loțiuni pentru reducerea celulitei,
loțiuni solare (cosmetice), loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice),
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe corp, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe față, mască de argilă pentru piele, măști
corporale, măști cosmetice cu nămol, măști
cu gel pentru ochi, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști hidratante pentru piele, măști
pentru față, măști pentru închiderea porilor
utilizate ca produse cosmetice, nămol cosmetic
de corp, ojă creion, ojă de unghii, pietre de
alaun (astringente), pile abrazive pentru unghii,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, praf de talc, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe față, preparate
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cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru intarire, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, preparate cu protecție solară, preparate
cu protecție solară puternică sau totală,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii
în timpul expunerii la soare, preparate de
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru protecția solară (cosmetice), preparate
pentru hidratarea pielii înainte de bronzare,
preparate pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare (cosmetice), preparate
pentru întărirea unghiilor, primer pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice exfoliante pentru
corp, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice hidratante, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare, produse cosmetice
pentru spălarea feței, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse cosmetice
pentru duș, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cu efect tonifiant
pentru piele, produse cu lapte pentru îngrijirea
pielii, produse de curățare a pielii (produse
cosmetice), produse de curățare pentru igiena
personală intimă, nemedicinale, produse de
curățare pentru ochi, produse de curățare
sub formă de cremă (nemedicinală), produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse de protecție solară (cosmetice),
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante de uz cosmetic, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante nemedicinale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), produse
nemedicinale pentru protejarea buzelor, produse
nemedicinale pentru curățarea pielii, produse
pentru bronzare (cosmetice), produse pentru
buze (nemedicinale), produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru tonifierea

pielii, produse pentru întărirea unghiilor, pudră
de corp, pudră de talc, pudră de talc pentru
bebeluși (nemedicinală), pudră de talc pentru
corp, pudră de talc pentru toaletă, pudră de
toaletă, pudră parfumată (de uz cosmetic),
pudră pentru bebeluși, pudră pentru corp
(nemedicinală), pudră pentru măști de corp (de
uz cosmetic), ruj cu protecție solară (cosmetice),
ser anti-îmbătrânire, ser calmant pentru piele,
ser corector pentru conturul ochilor, ser calmant
pentru piele (produs cosmetic), ser de față de
uz cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, săruri de baie, săruri de duș, nu de
uz medical, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, soluții pentru spălături
oculare, care nu sunt de uz medical, spray-
uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, spray-uri de protecție solară, spume de
curățare, spume de uz cosmetic, cu protecție
solară, spumă de curățare, spumă pentru
îngrijirea pielii, tonice pentru uz cosmetic, ulei
de corp sub formă de spray, ulei de eucalipt
de uz cosmetic, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, uleiuri bronzante, uleiuri de bronzare
de uz cosmetic, uleiuri de protecție solară
(cosmetice), uleiuri de uz cosmetic, uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), uleiuri eterice
pentru îngrijirea pielii, uleiuri eterice utilizate
pentru împrospătarea aerului, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri pentru bebeluși,
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), uleiuri
pentru hidratarea pielii după expunerea la soare,
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), uleiuri pentru
protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru uz
cosmetic destinat copiilor, unt de cacao de uz
cosmetic, unt de mâini și de corp, vaselină
rectificată, de uz cosmetic, alifii de uz cosmetic,
balsam de întreținere, balsam pentru barbă,
balsam pentru păr, balsam pentru tratarea
părului, balsamuri de păr (balsamuri-șampon),
balsamuri pentru hidratarea părului, balsamuri
pentru păr, balsamuri pentru păr destinate
bebelușilor, balsamuri sub formă de spray pentru
pielea capului, vopsele pentru barbă , briantină,
oțiuni capilare , ceară pentru coafarea părului,
ceară pentru mustață, ceară pentru păr, creme
de protecție pentru păr, creme de întreținere,
creme pentru îngrijirea părului, decoloranți de
uz cosmetic, decoloranți pentru păr de uz
cosmetic, fixative pentru păr, gel pentru coafarea
părului, geluri de protecție pentru păr, geluri
pentru fixarea coafurii, geluri pentru păr, loțiune
pentru fixarea părului, loțiuni capilare, loțiuni
cosmetice de păr, loțiuni colorante pentru păr,
loțiuni de protecție pentru păr, loțiuni pentru
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produse de săpun, produse exfoliante pentru
mâini, săpun antiperspirant pentru picioare,
săpun de înfrumusețare, săpun lichid pentru
băi de picioare, săpun pentru igiena personală,
săpun pentru piele, săpun pentru utilizare fără
apă, săpunuri, șampoane pentru corp, săpunuri
antiperspirante, săpunuri cosmetice, săpunuri de
baie lichide, săpunuri de față, săpunuri de toaletă
nemedicinale, săpunuri din buretele loofah,
săpunuri granulate, săpunuri lichide, săpunuri
nemedicinale, săpunuri-cremă de corp, soluții pe
bază de săpun, soluții pentru spălături vaginale,
pentru igienă intimă sau odorizare, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Bandaje adezive, bandaje elastice
(pansamente), bandaje pentru pansat, bandaje
pentru prevenirea bășicilor, bandaje pentru
răni la nivelul pielii, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, bureți contraceptivi,
benzi pentru venele varicoase, benzi dublu-
adezive de uz medical, bețișoare cu vată
pentru uz medical, bumbac de uz medical,
comprese, comprese utilizate ca pansamente,
comprese din tifon, creioane caustice, creioane
hemostatice, geluri de masaj de uz medical,
lubrifianți de uz medical, lumânări pentru
masaj de uz terapeutic, lumânări pentru
urechi de uz terapeutic, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, vată hidrofilă, inele
protectoare pentru bătături, leucoplast de
uz medical, materiale absorbante pentru
pansat, materiale pentru bandajarea rănilor,
membrane sterile din plastic utilizate ca bandaje,
pansament sterilizat, pansamente adezive,
pansamente de prim ajutor, pansamente
de uz medical, pansamente dezinfectante,
pansamente elastice, pansamente pentru
arsuri, pansamente protecție mont, plasture
lichid antiseptic, plasturi, plasturi adezivi,
plasturi pentru administrarea cutanată a
preparatelor farmaceutice, plasturi pentru
bătături, plasturi transdermali, plasturi, materiale
pentru pansamente, preparate pentru tratarea
arsurilor, sinapisme, tampoane de celuloză
de uz medical, șervete de mâini din
hârtie impregnate cu o loțiune farmaceutică,
șervețele antiseptice impregnate, tampoane
de vată antiseptice, tampoane dezinfectante,
tampoane medicinale, tifon de uz medical,
tifon pentru pansamente, vată de uz medical,
vată pentru scopuri farmaceutice, vată sub
formă de bețișoare de uz medical, vată
sterilă (aseptică), microbicide, picături de ochi,
preparate cu minerale și vitamine, preparate
din argilă medicinală, preparate medicinale
pentru îngrijirea sănătății, preparate pentru

barbă, loțiuni pentru ondularea părului, loțiuni
pentru îngrijirea părului, loțiuni tonice pentru
păr, loțiuni tonice pentru păr(nemedicinale),
măști pentru îngrijirea părului, preparate
nemedicamentoase pentru calmarea arsurilor
solare, preparate pentru fixarea părului,
preparate pentru îndepărtarea vopselei de
păr, preparate pentru modelarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, preparate
pentru nuanțarea părului, preparate pentru
ondulare permanentă, preparate pentru protecția
părului împotriva soarelui, preparate pentru
vopsirea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea bărbii, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
preparate tip balsam pentru păr, produse
cosmetice pentru păr, produse de nuanțarea
părului, produse lichide pentru păr, produse
neutralizante pentru ondulație permanentă,
produse nutritive pentru păr, produse pentru
aranjarea părului, produse pentru decolorarea
părului, produse pentru hidratarea părului,
produse pentru protejarea părului colorat, pudra
de par, pudră de spălat părul, rimel pentru păr,
ser de păr, ser pentru coafat, ser pentru îngrijirea
părului, șampoane, șampoane anti-mătreață,
șampoane de păr nemedicinale, șampoane de
uz personal, șampoane emoliente, șampoane
nemedicinale, șampoane pentru părul uman,
șampoane uscate, șampon pentru bebeluși,
șampon solid, șampon spumă pentru bebeluși,
spume pentru aranjarea părului, spumă (produs
de toaletă) folosită în scopul aranjării părului,
spumă de coafat, spumă de protecție pentru
păr, spumă pentru păr, tratamente pentru păr,
ulei de fixare pentru păr, ulei pentru barbă,
ulei pentru păr, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, balsam după ras, balsam pentru ras,
benzi de ceară pentru îndepărtarea părului de
pe corp, produse pentru bărbierit, săpun pentru
bărbierit, creme de ras, ceară pentru epilat,
creme depilatoare, creme pentru epilare, creme
pentru folosire înainte de ras, emulsii după ras,
gel după bărbierit, gel pentru bărbierit, loțiuni
depilatoare, loțiuni după ras, loțiuni înainte de
ras, preparate pentru folosire înainte de bărbierit,
preparate sub formă lichidă pentru ras, produse
pentru depilat, seturi pentru ras, compuse din
creme de ras și soluții după ras, spray-uri pentru
bărbierit, spume pentru folosire înainte de ras,
spume pentru ras, săpunuri stick pentru bărbierit
(preparate), uleiuri de bărbierit, bureți impregnați
cu săpun, creme cosmetice pentru duș, foițe de
săpun de uz personal, geluri cu săpun, geluri
de baie și duș, nu de uz medical, geluri de uz
cosmetic, săpun de migdale, hărtii de săpun,
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baie de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate pentru clismă, preparate
utilizate în naturopatie, produse și articole
pentru igienă, produse alimentare minerale
pentru scopuri medicale, remedii naturale și
farmaceutice, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, alifii medicinale,
amestecuri pentru tuse, antidepresive, săruri
de ape minerale, șampoane medicinale, soluție
salină pentru irigarea sinusurilor și nasului, soluții
contra bătăturilor, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor, sprayuri cu lichide pentru bandajare,
sprayuri refrigerante pentru uz medical, săruri de
uz medical pentru baie, șervețele impregnate cu
medicamente, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, ulei din lemn
de santal pentru scopuri medicale, farmaceutice
și veterinare, unguente cu mentol pentru
bebeluși, vaselină de uz medical sau veterinar,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, absorbante de
uz zilnic, absorbante menstruale, absorbante
zilnice, centuri pentru tampoane igienice, chiloți
igienici, produse și preparate farmaceutice
împotriva pielii uscate cauzate de sarcină,
prosoape sanitare, tampoane, scutece pentru
copii și pentru incontinență absorbante pentru
incontinență, articole sanitare absorbante,
scutece igienice pentru incontinență, saltele
de înfășat bebeluși, de unică folosință, scutece
pentru incontinență, tampoane igienice de
unică folosință pentru incontinență, tampoane
pentru alăptat, dezinfectanți și antiseptice, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, șervețele antibacteriene,
șervețele dezinfectante, sprayuri antibacteriene,
tampoane impregnate cu alcool pentru uz
medical, geluri lubrifiante de uz personal,
lubrifianți de uz personal pe bază de silicon,
lubrifianți igienici, lubrifianți pe bază de apă
pentru uz personal, lubrifianți sexuali personali,
picături pentru ochi, preparate antibacteriene din
argilă, preparate de uz medical pentru spălături,
șampoane uscate medicinale, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului, aer
(produse pentru purificarea -ului), deodorante
wc, deodorante pentru automobile, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau
de uz veterinar, dezodorizante aromatice
pentru toaletă, dezodorizante pentru automobile,
dezodorizante pentru baie, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile,
gel pentru dezodorizarea aerului, materiale
care absorb mirosurile, odorizante pentru
materiale textile, preparate pentru dezodorizarea
aerului care conțin cărbune activ, preparate

pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute,
utilizate pe haine și materiale textile, produse
pentru odorizarea aerului, sprayuri pentru
împrospatarea aerului, suplimente alimentare si
preparate dietetice, alimente pentru bebeluși,
alimente dietetice adaptate pentru copii,
alimente pentru copii și sugari, băuturi
pentru copii mici, preparate alimentare pentru
bebeluși și sugari, suplimente cu colostru,
inlocuitori pentru laptele matern, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, alimente
pentru diabetici (produse speciale), alimente
pentru sugari, amestec de băuturi nutritive
pentru înlocuirea unei mese, amidon utilizat
în scopuri  nutritive,  ceaiuri  antiastmatice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
antioxidanți obținuți din surse vegetale, batoane
alimentare ca suplimente nutritive, batoane care
înlocuiesc o masă, ca supliment nutritiv, pentru
sporirea energiei, băuturi de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), băuturi dietetice pentru
bebeluși de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi îmbogățite cu vitamine de
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, ceai medicinal, ceaiuri
de slăbit de uz medical, alimente pentru copii
mici, dietetice (alimente - de uz medical),
dropsuri cu supliment de zinc, fibre dietetice,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre din
semințe de in măcinate destinate utilizării ca
supliment dietetic, infuzii dietetice de uz medical,
lactoză, îndulcitori artificiali adaptați pentru
diabetici, îndulcitori dietetici de uz medical,
înlocuitori de zahăr pentru diabetici, înlocuitori
dietetici ai zahărului de uz medical, lapte-
formulă pentru sugari, lăptișor de matcă de
uz medical, nectar de fructe pentru diabetici,
adaptat pentru uz medical, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, picături cu vitamine,
picături de ulei din ficat de cod, pilule pentru
slăbit, plasturi cu suplimente de vitamine, polen
de albine de uz nutraceutic, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
pâine de uz terapeutic îmbogățită cu vitamine,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu factor
lipotrop, preparate cu lizină, preparate cu
vitaminele a, b, c, d, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, preparate dietetice
pentru copii, preparate folosite ca aditivi la



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

396

35. Administrare de afaceri, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
administrarea magazinelor, asistență comercială
privind deschiderea de francize, asistență
comercială privind sistemul de franciză,
asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în administrarea afacerilor
în domeniul francizelor, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, managementul și
administrarea afacerilor, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a

vânzărilor pe internet, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de toaletă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, comandă computerizată de
stoc, furnizare de informații privind produsele
și serviciile pentru consumatori, furnizarea de
informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, cordonare, pregătire și organizare

alimente pentru consum uman (medicinale),
preparate multivitaminice, preparate pe bază
de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, produse derivate
din procesarea cerealelor pentru uz dietetic
sau medical, produse dietetice pentru
invalizi, produse neutraceutice de uz uman,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, suplimente
alimentare, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare realizate în principal
din vitamine, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
vitamine, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente nutritive,
suplimente nutritive minerale, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente nutritive
sub formă de prafuri pentru băuturi, de tip instant,
suplimente pe bază de plante, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente prebiotice,
suplimente probiotice, suplimente proteice sub
formă de shake-uri, suplimente vitaminice și
minerale, tablete de vitamine, tablete de vitamine
efervescente, ulei din ficat de cod, preparate cu
vitamine, vitamine pentru perioada prenatală,
vitamine pentru sugari, vitamine și preparate cu
vitamine, zahăr dietetic de uz medical.
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de expoziții și târguri în scopuri comerciale și
publicitare, regruparea în beneficiul tertilor, a
unei game variate de produse, in special a
celor solicitate in clasele 03 si 05 (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul siteurilor
web, al emisiunilor de tip teleshopping, comerţ în
spatiu fizic, online, cu amănuntul sau cu ridicata
a produselor proprii.

───────

(210) M 2022 00432
(151) 21/01/2022
(732) GRAMA TECHNOLOGIES INOV

SRL, STR. ȘTIRBEI VODĂ NR.
154, BLOC 26 A, ETAJ 4, AP. 16,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010121,
ROMANIA

(540)

RAPID EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 07.01.24;
14.07.09

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software și platforme
digitale de telefonie, aplicații software,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de

marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele de
comunicare, software descărcabil sub formă de
aplicație mobilă pentru comenzi și livrare de
alimente, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente.
35. Publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovarea comercială, închiriere
de spații publicitare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, intermediere de contracte (pentru
terți), organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, prezentare
de bunuri si servicii, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de comenzi online computerizate, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale,
publicitate, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovarea
de bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de carduri de reduceri, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
organizarea și managementul afacerilor, inclusiv
administrarea personalului, servicii de consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#00c2c9), portocaliu (HEX #ff9b1e), alb
(HEX #ffffff), negru (HEX #000000)
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(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou), publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, servicii de cercetare și
analiză de piață, servicii de analiză și cercetare
de piață, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de cercetare și informații
în domeniul afacerilor, servicii de analiza si
cercetare a pietei, servicii de cercetare și
informații în afaceri.
38. Transmisie de informații digitale, transmisie
de informații online, transmitere de informații
prin calculator, comunicare de informații prin
calculator, servicii de transmisie electronică de
informații, transmitere de informații prin mijloace
electronice, furnizare de informații privind
comunicațiile media, comunicare de informații
prin mijloace electronice, telecomunicații de
informații (inclusiv pagini web), transmisie de
informații prin mijloace electronice, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmitere
de date, mesaje și informații, transmitere de
informații în scopuri de afaceri, furnizarea
accesului utilizatorilor la informații pe internet,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, transmisie de mesaje,
informații și imagini asistată de calculator,
furnizarea accesului multiplu la rețelele globale
de informații computerizate pentru transferul
și difuzarea unei game largi de informații,
furnizarea accesului la informații prin intermediul
rețelelor de date, furnizarea accesului la site-uri
într-o rețea electronică de informații, transmisie
de informații din baze de date prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, transfer de informații
și de date prin servicii online și pe internet,
furnizarea accesului la o rețea globală de
calculatoare pentru transferul și difuzarea de
informații, transmisie și recepție (transmisie) de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmitere de date
și de informații prin intermediul calculatoarelor
și al mijloacelor electronice de comunicare,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online care
conțin informații despre diverse subiecte, servicii
de telecomunicații.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării

temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii tehnologice științifice, cercetare tehnică
referitoare la sisteme de identificare automată,
cercetare tehnică referitoare la sistemele de
numerotare automată, cercetare și dezvoltare
de produse noi pentru terți, cercetarea și
dezvoltare de produse noi, teste de control
al calității, consultanță în materie de control
al calității, testare de control al calității
pentru produse, realizare de teste de control
al calității, servicii de analiză industrială,
servicii de analiză și cercetare industrială,
servicii de cercetare industrială, cercetare
științifică și industrială, servicii de cercetare
industrială asistată de calculator, furnizare
de informații despre servicii de analize și
cercetare industrială, furnizare de informații
online despre servicii de analize și cercetare
industrială, servicii pentru proiectarea industrială
de calculatoare, servicii de proiectare tehnică
industrială, servicii de autentificare, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de autentificare de date transmise prin
telecomunicații, servicii de control de calitate
și de autentificare, servicii de autentificare a
utilizatorilor prin tehnologie blockchain, servicii
de autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, servicii de autentificare
(control) de date transmise prin telecomunicații,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic,
furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, actualizarea programelor de calculator,
întreținerea programelor de calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, servicii de analiză a programelor de
calculator, actualizare și adaptare a programelor
de calculator în funcție de cerințele utilizatorilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

399

(210) M 2022 00435
(151) 28/01/2022
(732) H.B. DESIGN GmbH SRL, STR.

STUMPERGASSE NR. 2A/14 1600,
VIENA, AUSTRIA

(540)

H.B. H.B. DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.24

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

42. Machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
arhitectură, design arhitectural, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, realizarea de planuri
arhitecturale, întocmirea de planuri arhitecturale,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, design industrial,
design grafic, design vizual, design industrial,
design de produs, servicii de design industrial,
servicii de ilustrare (design), design artistic
industrial, design de prototipuri, design pentru
magazine, design de mobilier, design artistic
comercial, stilism (design industrial), design
pentru restaurante.

───────

(210) M 2022 00436
(151) 21/01/2022
(732) ELENA MADALINA NEAGU, STR.

VALERIU BRANISTE 60A, AP. 8,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030718,
ROMANIA

(540)

Pretty Great
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice care conțin
jocuri, publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice interactive, publicații electronice
descărcabile, software de calculator pentru
publicitate, software, softuri educative, software
multimedia, software educational, software
interactiv, software mobil, aplicații software,
software gratuit, software social, software
pentru prezentare, software de editare, software
de calculator, software pentru divertisment,
software pentru planificare, software de
simulare, software pentru editare, software de
pregatire, software de comunicații, software
pentru predare, software pentru întreprinderi,
software pentru conferințe, întreținere de
software, aplicații software descărcabile,
software pentru tablete, software de divertisment
interactiv, software pentru comprimarea datelor,
software de joc interactiv, softuri educaționale
destinate copiilor, software pentru logistică,
software de optimizare, software pentru birouri,
software pentru inventariere, software pentru
plăți, software pentru reportare, software
pentru extranet, software pentru intranet,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru telefoane mobile, software de blog-
uri, software de operare încorporat, software
antivirus pentru calculatoare, software pentru
control parental, software pentru server
web, software pentru recunoasterea fetelor,
software pentru recunoasterea caracterelor,
software pentru recunoasterea vocala,
software de calculator (programe), software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
administrarea prezentării, grafică digitală
(software descărcabil), software de calculator
descărcabil, pachete de software integrat,
software de calculator înregistrat, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
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de realitate virtuală, software de gestiune
financiară, software pentru cursuri virtuale,
software de animație 3D, software pentru
telefoane inteligente, software pentru analiză
facială, aplicații software pentru web, software
pentru e-mail, software pentru mesagerie on-
line.
16. Publicații educative, publicații imprimate,
publicații periodice, publicații promoționale,
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, publicații de reclame, publicații periodice
tipărite în domeniul turismului, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
echipament pentru educație/învățământ.
35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online,
publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
în reviste, organizarea de publicitate,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin corespondență, agenții de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pe taxi, publicitate pentru ascensoare,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate cu răspuns direct, servicii de
publicitate exterioară, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate pentru pelicule
cinematografice, promovare (publicitate) de
călătorii, servicii promoționale de publicitate,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate politică,
consultanță privind publicitatea comercială,
dezvoltare de conceptii de publicitate, servicii
de publicitate de exterior, publicitate pentru
recrutare de personal, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de editare de publicitate, servicii
de publicitate în presă, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate pentru arhitecți,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
privind automobilele, cercetare de piață pentru
publicitate, publicitate în vederea recrutării
personalului, servicii de publicitate și marketing,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
agenție de publicitate, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, publicitate radio și
de televiziune, consultanță în publicitate și
marketing, negociere de contracte de publicitate,
servicii de publicitate pentru bijuterii, servicii
de cercetare privind publicitatea, compilare de
statistici privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, colectarea de informații
privind publicitatea, consultanță pentru afaceri

privind publicitatea, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea în
presă, furnizare de informații privind publicitatea,
servicii de informații privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de asistență privind publicitatea, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de publicitate pentru industria literară,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de publicitate
pentru alte persoane, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, servicii de publicitate
privind industria turismului, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
publicitate privind sectoarele de transport,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
de tip pay-per-click (ppc), servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de consultanță privind
publicitatea pentru beneficiarii de francize,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de cercetare cu privire
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la publicitate și marketing, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, servicii de
publicitate și promovare, precum și servicii de
consultanță aferente, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de publicitate directă prin poștă furnizate
de întreprinderi specializate, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, pregătire de liste de adrese
poștale pentru servicii de publicitate directă
prin poștă (cu excepția comercializării), servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei
de clienți existente, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire
la beneficiile comerțului local, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, închiriere
de spații publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare corporativă, planificarea afacerilor,
planificarea ocupării personalului, planificarea
administrării afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, servicii privind planificarea
afacerilor, asistență privind planificarea
comercială, planificare strategică în afaceri,
planificare de strategii de marketing, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
planificarea în afaceri, planificarea de
abonamente la ziare, planificare a întâlnirilor de
afaceri, servicii de planificare de carieră.
39. Servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul

agențiilor de turism, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor
de turism și servicii de rezervări, servicii
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,
închirierea bărcilor, închirierea vehiculelor,
închiriere de nave, închiriere de vapoare,
închiriere de ambarcațiuni, închiriere de mașini,
închirierea de aeronave, închirierea de avioane,
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de automobile-caravană, planificarea călătoriilor,
servicii de planificare de călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de planificare a
zborurilor, servicii de planificare a itinerarului,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
planificare, organizare și rezervare de călătorii.
41. Educație, academii (educație), furnizarea
educației, educație și instruire, educație
vocațională pentru tineri, educație în domeniul
informaticii, consiliere în carieră (educație),
educație, divertisment și sport, cercetare în
domeniul educației, consultanță profesională
referitoare la educație, sisteme de joc
(divertisment, educație), acordarea de premii în
educație, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, servicii de educație furnizate prin
televiziune, servicii de educație și pregătire
profesională, tabere de vară (divertisment și
educație), educație în domeniul procesării
de date, servicii de educație, instruire
și divertisment, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de conferințe referitoare la educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de consultanță în domeniul educației,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizare de conferințe cu privire la educație,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, organizare de concursuri în materie
de educație, servicii de consiliere în materie de
educație, servicii de consultanță în materie de
educație, organizare de seminarii pe teme de
educație, organizarea și susținerea de târguri
de educație, servicii de educație furnizate prin
intermediul stațiunilor de vacanță, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), organizare de examinări și teste în
domeniul educației, organizare și coordonare de
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competiții (educație sau divertisment), informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de informații și întocmire
de rapoarte privind progresul, cu privire la
educație și instruire, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență
cu privire la educație), servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, certificare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, închiriere de
reviste, închiriere de retroproiectoare, închiriere
de cinematografe, închiriere de tonomate,
închirierea de stadioane, închiriere de studiouri
cinematografice, închiriere de camere video,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de materiale educative, închiriere de reproduceri
fotografice, închiriere de cărți audio, instruire
în materie de aranjamente florale, fotografie,
instruire în fotografie, producție audio și
video și fotografie, servicii de fotografiere din
drone, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare de rezervări de bilete la spectacole și
alte evenimente de divertisment, organizare de
curse automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse, planificarea de petreceri, planificarea
de spectacole, servicii de planificare de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
pentru planificarea programelor de predare,
servicii educative oferite de cluburi.
43. Închiriere de corturi, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de tacâmuri,
închiriere de sticlărie, închiriere de covoare,
închiriere de mobilă, închiriere de mobilier,
închiriere de veselă.
44. Închiriere de aranjamente florale,
aranjamentul florilor, închiriere de flori,
contractare de închiriere de aranjamente florale,
confecționare de coroane (artă florală), servicii

de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor.
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă, gestiunea de liste cu cadouri de nuntă
pentru a fi selectate de către terți, închiriere
de baldachine de nuntă, cluburi pentru intâlniri,
consultanță în domeniul relațiilor personale,
servicii matrimoniale, servicii oferite de agenții
matrimoniale, servicii matrimoniale furnizate prin
rețele sociale.

───────

(210) M 2022 00437
(151) 21/01/2022
(732) SC CULA CU BERE SRL, STR.

PRINCIPALA, NR. 183, SAT
MURANI, COMUNA PISCHIA,
JUDEȚ TIMIȘ, MURANI, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Cula cu Bere DIN
MAIESTRIE ARTIZANAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.07.02; 07.01.24

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

40. Servicii de fabricarea berii.
───────
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(210) M 2022 00438
(151) 21/01/2022
(732) SC ROZETKALIVE SRL, STR.

VISCOLULUI, NR. 79, DEMISOL,
CAM. 6, SECT. 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

XDRUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Pilotaj de drone civile.
41. Fotografie.
42. Efectuarea de studii topografice de terenuri
și drumuri publice, proiectare de studii
topografice.
44. Servicii de îngrijire de plante (servicii de
horticultură), servicii de combatere a dăunătorilor
pentru horticultură, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, pulverizare aeriană de produse
chimice agricole.

───────

(210) M 2022 00439
(151) 21/01/2022
(732) MIRO GRUP S.R.L.,

STR.INTRAREA BARITONULUI,
NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021459, ROMANIA

(740) PATENTMARK SRL, STR.DR.
NICOLAE TURNESCU, NR 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050467,
ROMANIA

(540)

MIRO GRUP GRUP MIRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Consolidarea si reabilitarea construcțiilor
existente, consolidarea si reabilitarea
monumentelor istorice si de arhitectura,
supravegherea construcției de clădiri, furnizarea
de informații privind construcția, construcții,
consultanță în construcții.

42. Proiectarea de construcții civile si industriale,
expertizarea construcțiilor existente civile si
industriale, expertizarea monumentelor istorice
si de arhitectura, verificarea la exigenta a a
proiectelor structurale, consultanta si asistenta
tehnica de specialitate in vederea realizării
de proiecte complexe, relevee construcții
existente, asistenta tehnica, consultanta si
exploatare software in domeniul calculului
structural, servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, proiectarea construcțiilor, inginerie,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calității, cercetare științifică, servicii de
laboratoare științifice, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanță tehnologică, testarea materialelor.

───────

41. Servicii  de predare, servicii  educaționale,
servicii de instruire, organizarea și susținerea
de simpozioane, organizarea și susținerea de
seminarii.
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(210) M 2022 00441
(151) 21/01/2022
(732) RTZ & PARTNERS S.P.R.L.,

ALEEA DETUNATA NR. 4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RTZ & PARTNERS Construim
șanse, reconstruim afaceri!

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.04; 26.05.08; 26.05.10

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

36. Servicii în materie de insolvență, servicii
consultative financiare privind insolvența, servicii
în materie de insolvență (activități financiare),
servicii pentru lichidarea unei întreprinderi
(financiare), servicii de brokeraj pentru lichidarea

titlurilor de valoare, analiză financiară, analiza
investițiilor, analiză economică financiară,
analiză financiară computerizată, analiză și
consultanță financiară, evaluare și analiză
financiară, servicii de analiză financiară, servicii
de analiză financiară privind investițiile, servicii
de analiză și cercetare financiară, servicii de
gestionare și analiză a informațiilor financiare,
analiză financiară a investițiilor și cercetare
bursieră.
45. Servicii juridice, consiliere și reprezentare
juridică, consultanță în materie de litigii,
consiliere juridică în procesul de prezentare
a unui răspuns la cererile de oferte,
consiliere juridică, consiliere cu privire la
litigii, concesiune de patente, cercetări juridice,
compilare de informații juridice, cercetare
juridică în legătură cu tranzacții imobiliare,
autentificare de documente juridice, auditare
a conformității juridice, asistență pentru litigii
asistată de calculator, auditare a conformității
de reglementare, asistență juridică la întocmirea
contractelor, administrarea juridică a licențelor,
execuție testamentară, servicii de contencios,
consultanță pentru afaceri juridice personale,
consultanță oferită de experți pentru problemele
juridice, întocmire de rapoarte juridice în
domeniul drepturilor omului, înregistrarea
numelor de domeniu pentru identificarea
utilizatorilor pe o rețea globală de calculatoare
(servicii legale), licențierea cercetării și
dezvoltării (servicii juridice), intermediere în
proceduri juridice, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizarea de informații cu privire
la servicii juridice, furnizare de informații în
domeniul juridic, furnizare de informații judiciare,
servicii de asistență pentru litigii, servicii de
asistență legală, servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, servicii de arbitraj
în legătură cu relațiile industriale, servicii de
arbitraj, servicii de anchete juridice, pregătirea de
rapoarte juridice, mediere, servicii de contencios,
servicii de consultanță juridică în domeniul
fiscal, servicii de consultanță juridică, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii de
consiliere juridică, servicii de consiliere cu privire
la drepturile consumatorilor (consiliere juridică),
servicii de cercetare de informații juridice,
servicii de înregistrare de societăți, servicii de
înregistrare legală, servicii de supraveghere
juridică, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de soluționare a
litigiilor, servicii de reprezentare juridică, servicii
de portărei (servicii juridice), servicii de notificare
judiciară, servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii de mediere juridică, servicii

(591) Culori revendicate: albastru, auriu,
galben, bej
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de mediere de divorțuri, servicii de mediere
a conflictelor conjugale, servicii de informare
în materie de standarde comerciale, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
investigații cu privire la cererile de despăgubire
în domeniul asigurărilor, servicii de informare
pe probleme legale, servicii de informare cu
privire la drepturile consumatorului, servicii de
expertiză judiciară, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice în legătură cu drepturile de
proprietate periodică, servicii juridice în domeniul
imigrației, servicii juridice pro bono, servicii
juridice privind procesele judecătorești, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii juridice legate de testamente, servicii
juridice legate de afaceri, servicii juridice
(paralegale), servicii de transfer de proprietăți
(servicii juridice), servicii furnizate de avocați
pledanți, servicii notariale, servicii prestate de
avocați consultanți, servicii prestate de notariate
publice, transmitere de proprietăți, servicii
juridice referitoare la exploatarea drepturilor
de transmisie, servicii juridice referitoare la
creantele de asigurari sociale, servicii de
avocatură (servicii juridice), servicii de informații
juridice.

───────

(210) M 2022 00442
(151) 25/01/2022
(732) TOTAL STING SIB S.R.L., STR.

GĂRII NR. 22, JUD. SIBIU, AVRIG,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EPIC House Valea Avrigului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 06.01.02;
01.03.01; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.14

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

43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), case
de vacanță, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii oferite de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
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consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de cazare pentru vacanțe,
organizare și furnizare de cazare temporară,
organizare de cazare temporară, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații de odihnă temporare pentru pasageri,
închiriere de camere, închiriere temporară de
camere, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante

private, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-
baruri, cazare temporară oferită de ferme de
agrement, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
spații pentru festivități și facilități temporare
de birouri și reuniuni, furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de săli de conferințe, organizare de
recepții pentru nunți (spații), închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli pentru evenimente
sociale.

───────
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(210) M 2022 00443
(151) 21/01/2022
(732) DIGITAL METRICS S.R.L., BD. I.C.

BRĂTIANU NR. 34, AP 5, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

trafic

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 26.01.03;
26.01.18

clase:
9. Software de calculator (programe),
programe de calculator multimedia interactive,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă, programe de calculator folosite în
telecomunicații, roboți web fiind programe de
calculator, programe de calculator stocate în
format digital, programe de calculator pentru
accesarea și folosirea internetului, manuale de
pregătire sub formă de programe de calculator,
programe de jocuri pe calculator înregistrate
pe benzi (software), programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
programe de jocuri pe calculator descărcate de
pe internet (software), programe de calculator
pentru utilizarea internetului și a world wide web-
ului, programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea în bazele de date online,
ziare electronice descărcabile.
35. Abonament la ziare electronice, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), organizare de abonamente la
ziare electronice, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste.
38. Transmisie electronică de programe de
calculator prin internet.
41. Instruire cu privire la programe de calculator,
instruire în domeniul operării programelor de
calculator, pregătire în domeniul dezvoltării de
programe de calculator, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, pregătire
în domeniul proiectării de programe pentru

calculator, servicii de instruire referitoare la
programele pe calculator, publicare multimedia
a ziarelor, publicare online de ziare electronice,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare.
42. Întreținerea programelor de calculator,
actualizarea programelor de calculator,
proiectare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator, modificare de
programe de calculator, editare de programe
de calculator, scriere de programe de
calculator, testare de programe de calculator,
servicii proiectare de programe de calculator,
servicii pentru actualizarea programelor de
calculator, consultanță în domeniul programelor
de calculator, elaborare de programe pentru
calculator și întreținere de programe informatice,
servicii pentru scrierea de programe de
calculator, servicii de actualizare de programe
de calculator, servicii de proiectare de programe
de calculator, elaborare de programe de
calculator pentru internet, implementarea de
programe de calculator în rețele, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, servicii de analiză a programelor
de calculator, întocmire de rapoarte referitoare
la programe pentru calculator, realizare de
programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, creare, actualizare și adaptare de
programe de calculator, furnizarea de informații
referitoare la programe pentru calculator,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul telecomunicațiilor, creare de programe
de calculator pentru prelucrarea de date,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator, servicii de consiliere tehnologică
referitoare la programe pentru calculator,
elaborare de programe pentru calculator și
proiectare de software, elaborare de programe
de calculator pentru analize și rapoarte
comerciale, dezvoltare și elaborare de programe
de calculator pentru procesarea datelor,
cercetare privind dezvoltarea de programe și de
software de calculator, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, actualizare și adaptare a programelor
de calculator în funcție de cerințele utilizatorilor,
scriere la comandă de programe, de software și
de coduri de calculator pentru crearea de pagini
web pe internet.

───────

(591) Culori revendicate: negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00445
(151) 21/01/2022
(732) ANDREEA RAINER CABINET

DE AVOCAT, STR. LT. NICOLAE
PASCU NR. 10, BL. 5, SC. 6, ET. 1,
AP. 151, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032075, ROMANIA

(540)

AR ANDREEA
RAINER LAW OFFICE

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 17.03.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

45. Servicii juridice in domeniul migratiei,
auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
in în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă/consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
servicii de monitorizare juridică, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-
ului de calculator (servicii juridice), licenţiere
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
servicii privind litigiile, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice).

───────

(210) M 2022 00446
(151) 21/01/2022
(732) ŞTEFAN HERCHI, STR.

CANTARETULUI, NR, 7D, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

"Drumul cărţii"

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică nedescărcabile, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video.

───────

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00448
(151) 21/01/2022
(732) MARIUS GABRIEL MOICEANU,

ALEEA CODRII NEAMȚULUI,
NR. 3E, ET. 2, AP. 13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

BLEU PHARMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
nutritive, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine, preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, siropuri
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,

pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
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spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,

vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri,
dezinfectanti.
35. Servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparate sanitare şi farmaceutice, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
nutritive și dietetice de uz uman, precum şi
pentru proviziile medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparate sanitare și
farmaceutice, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive și dietetice
de uz uman, precum şi pentru proviziile
medicale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, inclusiv online, în scopuri
de comercializare cu amănuntul sau cu
ridicata, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, asistenţă în managementul afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comparare
a preţurilor, compilarea indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicitate cu plata
per click, studii de marketing, cercetare de
marketing, sondaje de opinie, marketing, servicii
de telemarketing, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
management administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, relaţii
publice.

───────
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(210) M 2022 00449
(151) 21/01/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Memohelp Ginko
Biloba 120 mg Combinație

unică de ingrediente,
cu acțiune benefică

pentru memorie și funcția
cognitivă. Supliment

alimentar 30 comprimate

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.09.23; 05.03.11; 26.04.01;
26.03.04; 26.01.01; 26.01.05; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben, roșu, albastru închis, albastru
deschis, negru, alb, roz, mov

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2022 00450
(151) 21/01/2022
(732) MARIUS GABRIEL MOICEANU,

ALEEA CODRII NEAMȚULUI NR.
3E, ET. 2, AP. 13, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BLEU PHARMA
Health & Happiness

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 01.01.10;
29.01.15

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
nutritive, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine, preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante

(591) Culori revendicate: mov, albastru
deschis, galben, portocaliu, albastru
închis, verde deschis, roșu, verde
închis, negru
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pentru scopuri farmaceutice, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, siropuri
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,

reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru
scopuri medicale, săruri de apă minerală, apă de
gură pentru scopuri medicale, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale, saltele
de înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice/tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine
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pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, purgative/laxative,
substanţe radioactive pentru scopuri medicale,
preparate pentru reducerea activităţii sexuale,
remedii pentru perspiraţia piciorului, remedii
pentru perspiraţie, săruri pentru băi
cu apă mineral, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, sedative/
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, loţiuni pentru spălături
vaginale de uz medical, soporifice, celule stem
pentru scopuri medicale, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, pansamente chirugicale,
adezivi chirurgicali, preparate terapeutice
pentru baie, apă termală, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice, vermifuge/antihelmintice,
vezicanţi, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vaccinuri, dezinfectanți.
35. Servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparate sanitare şi farmaceutice, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
nutritive și dietetice de uz uman, precum şi
pentru proviziile medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparate sanitare și
farmaceutice, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive și dietetice
de uz uman, precum şi pentru proviziile
medicale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, inclusiv online, în scopuri
de comercializare cu amănuntul sau cu
ridicata, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, asistenţă în managementul afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comparare
a preţurilor, compilarea indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, distribuirea de eşantioane,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate

cu plata per click, studii de marketing,
cercetare de marketing, sondaje de opinie,
marketing, servicii de telemarketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, management
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, relaţii
publice.

───────

(210) M 2022 00451
(151) 21/01/2022
(732) WINTEC SRL, BDUL TIMIȘOARA

NR. 103-111, COMPLEX
BUCUREȘTI CONSTRUCT STAND
B8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061327, ROMANIA

(540)

CADO CYLINDER

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

(591) Culori revendicate:auriu (RAL 1012),
negru (RAL 9004)

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

6. Accesorii din metal pentru tâmplărie.
───────
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(210) M 2022 00452
(151) 21/01/2022
(732) ORAL DESIGN ALBA SRL, BD.

REVOLUȚIEI 1989 NR. 23A, ETAJ
4, JUD. ALBA, ALBA - IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

OPEN DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii de stomatologie, asistență medicală în
ambulatoriu, asistență medicală la domiciliu,
consiliere cu privire la diete și nutriție, consiliere
în materie de sănătate, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale (screening),
evaluarea riscului asupra sănătăţii, fizioterapie,
servicii oferite de centre de recuperare fizică,
centre de îngrijiri paleative, furnizare de
informații referitoare la sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate prin telefon,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, furnizarea
de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
monitorizarea pacienților, planificare familială,
servicii de analize de laborator, servicii de
asistență sanitară la domiciliu, servicii oferite
de bancă de țesuturi umane, servicii oferite
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de infirmerie la domiciliu, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de moașe, servicii de terapie, servicii de îngrijire
medicală pentru pacienți internați și externi,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală.

───────

(210) M 2022 00453
(151) 21/01/2022
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA

MONTANA NR. 1, BL.17,
SC.3, ET.1, AP.86, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RUAL primul aprobistro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi, fructe conservate, legume
conservate, leguminoase conservate, salate
preparate, fructe preparate, ciuperci, preparate,
produse din legume preparate, mâncăruri cu
legume preparate, preparate pentru supă de
legume, legume gătite, fructe, gătite, cărnuri
gătite, fructe de mare gătite, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte,
produse lactate, deserturi preparate din produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate,
lapte de cocos (băuturi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente  gătite, constând în totalitate sau în
cea  mai  mare parte  din  carne,  înlocuitori  de 
carne,  înlocuitori de  pește,  înlocuitori  de 
lapte,  frișcă  artificială (înlocuitori  pentru 
produse  lactate),  mâncăruri preparate  din 
înlocuitori  de   pește,  înlocuitori  de  carne pe
bază de legume, înlocuitori de lapte pe bază
de plante, mâncăruri preparate din înlocuitori
de  fructe  de  mare,  supe,  salate   de fructe,
salate de legume, ciorbe, produse  tartinabile
din  fructe,  produse  tartinabile  pe bază  de 
legume, creme tartinabile pe bază delegume, 
creme tartinabile pe bază de usturoi, creme 
tartinabile  pe  bază  de  alune,  produse
tartinabile pe bază de trufe (creme de trufe),
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paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, produse lactate tartinabile, suc de roșii
pentru gătit, salate aperitiv, salate de legume
gata-tăiate, legume gata-tăiate pentru salate.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă, ierburi conservate, sosuri conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare),
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de patiserie), deserturi
preparate (produse de cofetărie), sosuri pentru
salate, înghețată, condimente, plante aromatice
(prelucrate), plante aromatice pentru uz culinar,
marinade care conțin plante aromatice, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome și condimente, salate de paste,
creme de salată.
31. Plante și flori naturale, malt, salată
verde, legume proaspete pentru salată,
legume proaspete, fructe proaspete, zarzavaturi
proaspete, plante proaspete, leguminoase
proaspete, plante aromatice uscate de uz
decorativ, salate verzi, amestecuri de fructe
(proaspete), fructe și legume proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, ciuperci
proaspete, salată verde.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru băuturi, băuturi din legume,
băuturi de fructe, sucuri de legume (băuturi), suc
de roșii (băuturi), șerbeturi din fructe (băuturi),
băuturi îmbogățite cu nutrimente, extracte pentru
prepararea băuturilor, băuturi din fructe (fără
alcool), smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
băuturi pe bază de fructe.
35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vanzare cu amanuntul pentru
produsele din clasele 29, 30, 31, strângerea la un
loc în avantajul terţilor a produselor din clasele
29, 30, 31 (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse din clasele 29, 30, 31, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de cercetare

şi informaţii de piaţă, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata a produselor din clasele 29, 30, 31,
servicii de vanzare cu amănuntul a produselor
din clasele 29, 30, 31 prin intermediul unui bistro.
43. Servire de alimente și băuturi, servicii
oferite de bufet salate, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de
fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, prepararea alimentelor, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de ceainărie, servicii de gătit, servicii de
local public, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor.

───────
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(210) M 2022 00454
(151) 21/01/2022
(732) MY ROOTS CONCEPT SRL, STR.

CALEA VITAN NR.8, BL.V51,
SC.2, ET.7, AP.67, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CLAMOUR SMART
SKIN CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.08

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse cosmetice, creme de masaj,
nemedicinale, produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului.
35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, regruparea in avantajul
tertilor a produselor de cosmetica in magazine
specializate si in magazine online.

───────

(210) M 2022 00455
(151) 21/01/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

CUPLUL PERFECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publicitate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, stiri
privind celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie de opere audiovizuale, emisiuni,
programe, materiale audio/audiovideo de
orice tip de continut, productie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
distributie de opere audiovizuale, emisiuni,
programe, materiale audio/audiovideo de orice
tip de continut, furnizare opere audiovizuale,
emisiuni, programe de televiziune si filme,
materiale audio/audiovizuale de orice tip de
continut prin video on demand, programe
de televiziune si filme, furnizare de video
care nu poate fi descarcat, furnizare de
continut de divertisment online, servicii de
divertisment prin intermediul unei rețele de
comunicații, de natura jocurilor online și a site-
urilor web care oferă o mare varietate de
informații de divertisment de interes general,
servicii de entertainment, creatie, productie,
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furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri si
servicii educationale printr-o retea globala de
comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2022 00458
(151) 22/01/2022
(732) SC IND CEMA INTERNATIONAL

SRL, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR.36, JUDETUL BUZAU,
RAMNICU SARAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

#REZISTENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.25

clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2022 00459
(151) 22/01/2022
(732) NICOLETA TEMELIE,

STR.TURTURELELOR 11B, BLOC
B 804, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FITZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluzeși șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, compleuri de dormit, corsete,
corsete (lenjerie), costume, costume bărbătești
și taioare, costume de baie (galanterie), costume
de baie pentru bărbați, costume de baie pentru
bărbați și femei, costume de baie pentru copii,
costume de baie pentru femei, costume de
baie întregi, costume de bebeluși, costume
de damă, costume de dans, costume de
gală, costume de plajă, costume de ploaie,
costume deseară, costume din piele, costume
dintr-o singură piesă, costume informale
(casual), costume pentru bărbați, cravate,
curele (accesorii vestimentare), curele din
piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni), eșarfe,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete casual, jachete cu două fețe,
jachete cămașă, jachete de seară, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, îmbrăcăminte
țesută, îmrăcăminte cu protecția contra vântului,
jachete (îmbrăcăminte), jachete de trening,
jachete din bumbac, jachete din denim, jachete
din polar, jachete din tricot, jachete groase,
jachete impermeabile, jachete lungi, jachete
pentru bărbați, jachete pentru femei, jachete
scurte, groase, de iarnă, jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați, jachete
sport, jeanși denim, lenjerie de corp, lenjerie de
corp termică, lenjerie de damă, lenjerie intimă
de damă, lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie
intimă pentru modelarea corpului, maiouri,
maiouri cu mânecă lungă, maiouri sportive,
mantii de blană, manșete îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără
deget, mănuși tricotate, măști pentru dormit,
măști pentru ochi, paltoane, pantalonași pentru
bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni
bufanți până la genunchi, pantaloni cargo,
pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni

de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație de
piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, rochii pentru gravide,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, șaluri de ocazie, sarafane, sarafane
(rochii), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe
de cap, șalvari, șorturi, șorturi de baie, șorturi
pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte), șosete,
șosete cu deget, șosete cu talpă, șosete care
absorb transpirația, șosete de lână, șosete
impermeabile, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete peste genunchi, șosete și
ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și brasiere,
taioare, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), topuri cu spatele gol,
trenciuri, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste de
piele, veste matlasate, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțămintede lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
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ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri,
căciuli cu nod, căciuli de blană artificială,
carcase de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă
tubulară, jobene, pălăriiclopot, pălării cu borul
mare, pălării de modă, pălării de plajă, pălării
de ploaie, pălării de soare, pălării din blană,
pălării din lână, pălării mici, pălării pentru
femei, pălărioare de soare, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), turbane,
viziere (șepci), șepci sportive, șepci și căciuli
pentru sport., îmbrăcăminte, îmbrăcăminte si
parti ale acestora, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
articole de îmbrăcăminte., hanorace, hanorace
sport, hanorace cu glugă.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
realizare de expoziţii în scopuri comerciale,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de consultanţă în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ şi
de instruire)., servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,

servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de import și export, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor de machiaj,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment.

───────

ACTIUNE LOCALA VALEA VELJ
(GAL VALEA VELJ), STR. NR. 82,
SAT GEPIU, JUDEȚ BIHOR, COM.
GEPIU, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

TraditiiDeBihor.ro Cu mândrie,
din generație în generație!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25; 29.01.13

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

16. Publicații promoționale, afișe publicitare,
agende, albume, almanahuri, hârtie de ambalaj,
ambalaj de carton, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, articole pentru birou,
bannere de afișaj fabricate din carton, bannere
de afișaj realizate din hârtie, broșuri tipărite,
buletine informative, calendare tipărite, carduri,
carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoționale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, bilete (tichete), cataloage, colaje,
cutii din hârtie sau carton, felicitări, fluturași
informativi, fluturași publicitari, fotografii, ghiduri
de voiaj, hărți geografice, hârtie și carton,
imagini (tipărituri), imagini aplicate sub formă
de abțibilduri, instrumente de scris, jurnale și
agende, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, pancarte din
hârtie sau carton, panouri publicitare tipărite,
din carton, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
articole de papetărie, periodice tipărite, pliante

(210) M 2022 00467
(151) 25/01/2022
(732) ASOCIATIA GRUPUL DE

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone
7407C), roșu (Pantone 1797C), negru
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tipărite, plicuri, postere din hârtie, produse
de imprimerie, prospecte, publicații imprimate,
pungi de hârtie, reviste de călătorii, semne de
carte, invitații (papetărie), plase din hârtie seturi
de birou, tipărituri, ziare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-şi asocia produsele şi serviciile cu
programe de premiere, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri și servicii,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea vânzarilor pentru terţi,
publicarea de texte publicitare, postarea de afişe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, demonstraţii cu produse, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, căutarea de
sponsorizări, organizare şi coordonare de
programe de voluntariat şi de proiecte de servicii
în folosul comunităţii, susţinerea şi promovarea
activităţilor în folosul public inclusiv în domeniul
educaţiei, ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii
şi artei, turismului, sportului şi recreerii, protecţiei

mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
istoric, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), organizarea de evenimente și
manifestări culturale, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, fotografie,
organizare de gale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicare on-line
de recenzii, publicarea cărţilor, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, cu excepția textelor publicitare, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, tabere de vară (divertisment și
educație).
42. Platformă ca serviciu (paas), crearea,
mentinerea si dezvoltarea unei platforme
software care permite utilizatorilor accesul
la informatii, știri, imagini, materiale video,
furnizarea accesului temporar la un software
online nedescărcabil care permite utilizarea
comuna a informatiilor de catre producatorii si
furnizorii de bunuri si servicii si potențialii clienți,
creare și întreținere de pagini web, asigurarea
utilizării temporare de aplicații web, găzduirea
unui site web online pentru crearea și găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru partajare
de conținut online, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive.

───────
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(210) M 2022 00468
(151) 25/01/2022
(732) CATALIN AUREL ENACHE , STR.

9 MAI NR. 4, BL. 22 A, SC. 1, ET. 6,
AP. 39, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MATECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2022 00469
(151) 28/01/2022
(732) SC WHITE TIGER GUARD

PROTECTION SRL, ALEEA
MĂRGHITAȘ NR. 4, SC. 1, AP.
3, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN,
REȘIȚA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

WHITE TIGER GUARD
PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.16

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 00472
(151) 25/01/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

GAZDA FAVORITĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00473
(151) 25/01/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

DEVARICID DIOSMINĂ
MICRONIZATĂ 450 MG

HESPEDINĂ MICRONIZATĂ 50
MG 30 COMPRIMATE FILMATE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.09.19; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08

clase:
5. Produse farmaceutice destinate tratamentului
si simptomelor de insuficiență venoasă cronică
(IVC).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou.

───────

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

PROTECARDIN 75
mg comprimate

gastrorezistente 40
comprimante gastrorezistente

Acid acetilsalicilic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 26.03.04;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05;
29.01.07

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
repetării infarctului miocardic si a accidentului
vascular cerebral, reducerii riscului de infarct
miocardic la pacientii cu angina pectorala, sau cu
factori de risc multipli.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comerciala, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00475
(151) 25/01/2022
(732) BABYLON GAMES, BD. UNIRII,

NR. 23, BL. 13, SC. 1, AP.
6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BABYLON GAMES

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.03; 26.11.12; 29.01.04

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

41. Servicii de jocuri de noroc, jocuri de noroc,
servicii de cazino on-line, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc, servicii de pariuri online,
servicii de pariuri sportive online,  servicii pentru
operare de jocuri de bingo computerizate.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, rosu, violet,
maro, albastru inchis, albastru deschis

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
inchis

(210) M 2022 00474
(151) 25/01/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL
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(210) M 2022 00478
(151) 25/01/2022
(732) SENZORIAL FOOD S.R.L., ȘOS.

GIURGIULUI NR. 33A, CLĂDIREA
"COMERCIAL PSI", CAMERA 1,
JUD. ILFOV, COMUNA JILAVA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

S SENZORIAL FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.01.06

clase:
30. Specialități de patiserie, produse de
patiserie cu fructe, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie proaspete,
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri, prăjituri cu brânză,
prăjituri pentru ceai, torturi, torturi vegane, torturi
de înghețată.
32. Băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies cu
legume, băuturi din legume.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu specialități de patiserie, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie proaspete, patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, torturi, torturi vegane, torturi de înghețată,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies
cu legume, băuturi din legume, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe si
sucuri de legume, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies
cu legume, băuturi din legume, publicitate,
inclusiv publicitatea online pentru specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comert cu amanuntul
in legatura cu specialități de patiserie, produse
de patiserie cu fructe, produse de patiserie
cu ciocolată, produse de patiserie proaspete,
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri, prăjituri cu brânză,
prăjituri pentru ceai, torturi, torturi vegane, torturi
de înghețată, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de aloe
vera, smoothies cu legume, băuturi din legume,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare in legatura cu specialități de
patiserie, produse de patiserie cu fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
proaspete, patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri, prăjituri
cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, pentru a permite clientilor sa le vada si
sa le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata in legatura cu specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),

produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri de aloe vera, smoothies cu legume,
băuturi din legume, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
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vânzarea cu amănuntul si ridicata de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi
din legume, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în legatura cu
specialități de patiserie, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie proaspete, patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, torturi, torturi vegane, torturi de înghețată,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies cu
legume, băuturi din legume, furnizarea unui
catalog online cu informații despre specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de

legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri de aloe vera, smoothies cu legume,
băuturi din legume, servicii de intermediere
comercială in legatura cu specialități de patiserie,
produse de patiserie cu fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
proaspete, patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri, prăjituri
cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri de aloe vera, smoothies cu legume,
băuturi din legume, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe si
sucuri de legume, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies cu
legume, băuturi din legume, organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare pentru vânzarea de specialități
de patiserie, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie proaspete, patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de făină, prăjituri,
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prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai, torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
de aloe vera, smoothies cu legume, băuturi din
legume, servicii de import-export in legatura cu
specialități de patiserie, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie proaspete, patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, torturi, torturi vegane, torturi de înghețată,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de aloe vera, smoothies
cu legume, băuturi din legume, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurant.
43. Servicii de catering, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurant,
servicii de restaurante fast-food, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00479
(151) 25/01/2022
(732) TAS ABDURRAHIM, STR.

CONSTANTIN MOTRU NR. 20, BL.
22-24, SC. D, AP. 158, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PERLA TRANS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

clase:
39. Servicii de transport pentru turiști.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00482
(151) 25/01/2022
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA
FASHION FESTIVAL

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

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

───────

(210) M 2022 00483
(151) 25/01/2022
(732) MARK CRISTOPHER CRIVACI,

STR. IZVORULUI NR. 57A,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RAINSO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata al recipienților, brățărilor, paharelor
din cupru, argint, aur, bronz, sticlă și din
pietre prețioase și semiprețioase, prezentarea
produselor menționate anterior prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea lor
cu amănuntul și cu ridicata, servicii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshoping.

───────

(210) M 2022 00484
(151) 25/01/2022
(732) MARK CRISTOPHER CRIVACI,

STR. IZVORULUI NR. 57A,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AAYUVEDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata al recipienţilor, brățărilor, paharelor
din cupru, argint, aur, bronz sticla şi din
pietre prețioase si semipreţioase, prezentarea
produselor aratate anterior prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea lor cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comanda prin poştă sau mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshoping.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00486
(151) 25/01/2022
(732) COMUNA SICULENI,

STR.PRINCIPALA NR. 106, JUDEŢ
HARGHITA, SICULENI, 537295,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

MADÈFALVI HÚS

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

29. Carne și produse din carne, conserve de
carne, carne de porc, carne pentru cârnați,
pateuri din carne, produse din carne preparate,
pateuri pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, cârnați, cârnați afumați,
cârnați uscați la aer, caltaboși (cârnați), felii de
carne de oaie, supe și baze de supă, extracte
din carne, salam, intestine din care se prepară
membrane pentru cârnați.

───────

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

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

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

(540)

Madèfalvi gyümölcs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.23

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

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

───────
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(210) M 2022 00488
(151) 25/01/2022
(732) MITPAN RUBBER SRL, STR.

PODULUI, NR. 23, JUDEŢ OLT,
IZBICENI, 237230, OLT, ROMANIA

(540)

PAVIS

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
19. Dale pentru locuri de joacă, nu din metal.
27. Învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.

───────

(210) M 2022 00489
(151) 25/01/2022
(732) BEST IN TOWN DESIGN, STR.

LEGUMICULTORULUI NR. 19,
SAT BILIEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA BILIEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(540)

Bit BEST IN TOWN Design
CUSTOMIZE PERSONALITIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, regruparea în avantajul
terților articolelor de îmbrăcăminte, articolelor
de încălțăminte, articolelor pentru acoperire
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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emisiunilor de teleshopping, publicitate, lucrări
de birou, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate online, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare.
42. Proiectare (design) de clădiri, servicii de
design arhitectural, servicii de design interior
și exterior, design de site-uri web, servicii de
personalizare de software.

───────

(210) M 2022 00490
(151) 25/01/2022
(732) ASOCIAȚIA LA FIGURA, STR.

PĂCII NR. 10, JUD. TIMIȘ,
SĂCĂLAZ, 307370, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

HARABABURA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00491
(151) 25/01/2022
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Aspiven
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2022 00493
(151) 25/01/2022
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Aspizen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2022 00494
(151) 25/01/2022
(732) ASOCIATIA CULTURALA

ARTCONTRAST, STR. GH. LAZAR
NR.42, SC. E AP.50, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300334, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CORALA CONTRAST

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

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

───────
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(210) M 2022 00495
(151) 25/01/2022
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Cordapirin
(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 00496
(151) 25/01/2022
(732) SC ROMSTAL IMEX SRL,

ȘOS. VITAN-BÂRZEȘTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Smart Days

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere şi
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/(591) Culori revendicate: albastru, alb
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recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice

pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, diafragme
(fotografie), maşini de dictare (dictating
machines), aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
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mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru blitz (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
blitzuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,

cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, cârduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
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de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(LED): balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanţă magnetică (IRM), nu cele pentru
scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/ instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme

pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri ştiinţifice,
procesoare (unităţi centrale de procesare)/
unităţi centrale de procesare, ecrane de
proiecţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor X, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecţie pentru aviatori, căşti
de protecţie, măşti de protecţie,nu pentru uz
medical, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
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electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă/ plase de salvare, prelate de
protecţie, centuri de siguranţă, altele decât cele
pentru scaune de vehicule şi echipamente,
salinometre, aparate de navigaţie prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliţi
pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a . datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi

de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
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indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de

uscare de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
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uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cuşcuş, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, maşini de ceaţă, aparate si instalaţii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
maşini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/ epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,

arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/ nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
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maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţî pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi,
'luminoasei pentru ilumina, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din

rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
celor de metal pentru construcţii asfalt,
smoală şi bitum construcţii nemetalice
transportabilejmonumerte, nemetaliee coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), stielă
alabastru, alabastru, corniere, nemetaliee,
acvarii (structuri) pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
piăei de blindaj, nemetaliee, uşi blindate,
nemetalice/uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asfalt, voliere (structuri),
nemetalice, baiustrade, nemetalice balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, Instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetaliee, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor
material liant pentru repararea drumurilor
fântâni pentru păsări (structuri), nemetaliee,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetaliee, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtîe
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetaliee, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, piăci de ciment, stâlpi
din cimeni, ciment pentru cuptoare ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
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din beton, cornişe, nemetalice, parapete
de protecţie, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi, nemetaiice/
rame de uşi, nemetaiice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetaiice sau din plastic,
grătare, nemetaiice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetaiice, tencuielî pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice .matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit plăci pentru morminte, nemetaiice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetaiice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice /gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/ piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, p! ăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici
ţigle, nemetalice, carton pentru construcţii/

carton de construcţii, scânduri de parchet,
pardoseală din parchet, paravane, nemetalice,
pavele iuminoase, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piioţi, nemetaiici/palplanşe, nemetalice, piiaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, Ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, propteie, nemetalice,
cuarţ, fraverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată /vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâipi de telegraf, nemetalici, cabine
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telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn /furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergoie, nemetalice/ schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
gonflabile şi pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
de animale, coarne de animale, căpiţe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roţile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi şi culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele

electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice
şi dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru
perii, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, busturi
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, cercuri pentru butoaie,
nemetalice, butoaie din lemn pentru decantarea
vinului, butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine/agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice şi cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
uidile, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice/ cepuri (ştifturi),
nemetalice/ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, pidoare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
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sau plastic/statuete din lemn, ceara, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
fiori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă/elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, roţile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalice, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe

pentru numărul de înmatriculare, nemetalice ,
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie, rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
dejoacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie, bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobile), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit, saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori, manechine pentru
croitorese, manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie , robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/rolete interioare din material
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textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotiţe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă,
chihlimbar.

cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, flori comestibile,
proaspete, ghimbir proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei(plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie
de culoare nisipului(aşternut) pentru animalele
de companie, sardine, vii, castraveţi de mare,
vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/ tufe, ouă de viermi de mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,

31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
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vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele
09, 11, 19 20, 31 cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire

la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
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muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,

servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor şi minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotaţii pentru estimare de costuri, multifinanţare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi( finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

446

mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, întreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
servicii de electricieni, instalare şi reparare de
echipamente de protecţie împotriva inundaţiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curăţenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi

repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
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echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/ lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (Am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,

închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii(educaţie), instruirea în artele marţiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
jocuri de noroc, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuţie de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare ia educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
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nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumutale bibliotecii, închirierea de aparate de
fuminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de modelpentru artişti, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, servicii de reporteri de ştiri,
servicii de duburide noapte divertisment), şcoli
de grădiniţă: publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,

educaţie religioasă, instruirea în sadofinstruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.

───────

(210) M 2022 00498
(151) 25/01/2022
(732) GABRIEL GHILA, STR. 193, JUD.

MURES, CERGHID, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PEPPERMINT PARK WHERE
TRUE ADVENTURE BEGINS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12; 05.01.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 00499
(151) 25/01/2022
(732) ARTMANIA AGENCY SRL, STR.

PROF. GRIGORE COBALCESCU,
NR. 7, AP. 11, MANSARDA,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR.18, SC.A, ET.5, AP.M6,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Rockwatch
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrare de programe
de schimburi culturale şi educative, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 respectiv: articole de
imbracaminte, incaltaminte si de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornice şi instrumente
pentru măsurarea timpului, a produselor
de design si decoratiuni, obiecte de arta,
instrumente muzicale, a produselor de papetarie,
legatorie, tiparituri, a produselor de divertisment,
jocuri video, sport, a produselor alimentare,
a baturilor alcoolice si non-alcoolice, a
vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare a
afacerilor pentru interpreți de muzică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare de concerte
muzicale, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, servicii de comerț cu amănuntul online

pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi cu
ridicata legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de expoziții în
scopuri comerciale.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#009745), gri (HEX #888888)
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transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare şi conducere de
concerte, realizare, coordonare şi organizare
de concerte, organizare şi coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, organizare
şi coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producţie de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare şi coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinţe referitoare la divertisment, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de interpretări muzicale,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, publicare de cărţi, planificarea
de recepţii (divertisment), organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
vizuale, organizare şi prezentare de spectacole
în direct, reprezentaţii de muzică live, spectacole
cu muzică în direct, spectacole în direct
susţinute de trupe muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, organizare de festivaluri in scopuri
recreative, rezervare de bilete la concerte,
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizarea de spectacole

muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații de
muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de reprezentații muzicale, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, organizare și
coordonare de concerte, realizare, coordonare
și organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de conferinte referitoare la
divertisment, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
servicii de impresariat artistic pentru artisti de
spectacol, organizare de spectacole muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
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şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive
şi culturale, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizarea de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, organizarea de expoziții de artă,
organizare de expoziții educaționale, servicii de
expoziții de artă, organizare de expoziții pentru
divertisment, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
educative.

───────

(210) M 2022 00500
(151) 25/01/2022
(732) GABRIEL GHILA, CERGHID

NR.193, JUDETUL MURES,
UNGHENI, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PEPPERMINT JUMP
TRAMPOLINE PARK

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.16;
02.03.16

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 00501
(151) 25/01/2022
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

CocoBaked

(591) Culori revendicate: galben (Hex
#FFFF00), verde (Hex #22D4B6),
portocaliu (Hex #F58634), mov (Hex
#993366), gri (Hex #666666)
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,
pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne și produse din carne, carne de pui
proaspătă, carne congelată, carne tocată, carne
procesată, carne conservată, carne feliată, carne
ambalată, carne preparată, carne proaspătă
de pasăre, carne de pasăre, carne afumată,
produse din carne congelată, produse din carne
preparate, carne de pasăre congelată, carne de
pasăre supracongelată, extracte de carne de
pasăre, muschiuleț de pui, ciocanele de pui,
spinări de pui, carne de pasăre de curte, piept de
pui, file din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote
de pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă
de pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăți de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnați, caltaboși (câmați), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnați din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, regruparea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site- urilor web, în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu produsele din carne de
pui desemnate în clasa 29, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, prezentarea produselor din carne de
pui desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creștere a
păsărilor, ferme de animale.

───────

(210) M 2022 00502
(151) 25/01/2022
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

CocoPastrami
(531) Clasificare Viena:

29.01.05; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(Pantone1505C), alb

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2602C), alb
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pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne și produse din carne, carne de pui
proaspătă, carne congelată, carne tocată, carne
procesată, carne conservată, carne feliată, carne
ambalată, carne preparată, carne proaspătă
de pasăre, carne de pasăre, carne afumată,
produse din carne congelată, produse din carne
preparate, carne de pasăre congelată, carne de
pasăre supracongelată, extracte de carne de
pasăre, muschiuleț de pui, ciocanele de pui,
spinări de pui, carne de pasăre de curte, piept de
pui, file din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote
de pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă
de pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăți de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnați, caltaboși (câmați), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnați din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, regruparea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site- urilor web, în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produsele din carne de
pui desemnate în clasa 29, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, prezentarea produselor din carne de
pui desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la

pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creștere a
păsărilor, ferme de animale.

───────

(210) M 2022 00503
(151) 25/01/2022
(732) S.C. ELICE TRADING S.R.L,

STR. TOHANI NR. 36, JUDETUL
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

ELICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si părți ale acesteia , încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comert cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încălțăminte, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 00504
(151) 25/01/2022
(732) NELU POPA, STR. HORIA NR.51,

BL.A3, ET.3 AP.13, JUDETUL
ALBA, CAMPENI, 515500, ALBA,
ROMANIA

(540)

Nelu Popa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment muzical.

───────

(210) M 2022 00505
(151) 26/01/2022
(732) G-UNION REAL ESTATE SRL,

CALEA VITAN, NR. 13-19,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR.17, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500080, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

residence Barrio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Administrare de afaceri, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, marketing
imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare și
coordonare de licitații imobiliare, administrarea
hotelurilor, servicii publicitare pentru hoteluri,
management hotelier pentru terți, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, management de hoteluri
pentru terți, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, servicii de management hotelier (pentru
terți), administrare de programe hoteliere de
stimulare ale terților.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
evaluări imobiliare din punct de vedere financiar,
investiții imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea

(591) Culori revendicate: negru, alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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investițiilor imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, acordare de credite imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, administrare
de proprietăți imobiliare, formare de consorții
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
brokeraj cu garanții reale imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, finanțare
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), investiții
de capital în proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de investiții în proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, acordarea
de garanții financiare pentru bunurile imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, evaluare
de cereri de despăgubire pentru proprietățile
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăților imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații

de clădiri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare
cu amănuntul, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, consultanță privind
investițiile rezidențiale, consiliere referitoare la
ipoteci pentru proprietăți rezidențiale, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, construirea
de zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
reparare și întreținere de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, construcție de
clădiri, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcție de clădiri și de alte structuri, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de impermeabilizare a clădirilor în timpul
construcției, construcție de case, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcție
de complexuri cu piscine de înot, servicii de
renovare a apartamentelor, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții).
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────
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(210) M 2022 00506
(151) 26/01/2022
(732) IVITEB SOLUTIONS SRL, SOS.

GIURGIULUI NR. 157, JUDETUL
ILFOV, JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

iviteb

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi proiectare, analize industriale, cercetare
industrială şi design industrial, de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2022 00507
(151) 26/01/2022
(732) S.C. UNILIFT SERV S.R.L., STR.

PIETRICICA, NR. 17, JUD. BACAU,
COMĂNEȘTI, 605200, BACĂU,
ROMANIA

(540)

UNIWASH TOTUL
PENTRU SPĂLĂTORII
ȘI DETAILING AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 18.01.14; 01.15.14

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#005ea8, #38b2e3, #35b3e5, #2e6c9b)

35. Regruparea la un loc în avantajul terților
de spălătorii automate, spălătorii cu perii,
spălătorii de tip tunel, spălătorii camioane și
autobuze, spălătorii trenuri și tramvaie, spălătorii
automate fără perii, spălătorii self-service,
spălătorii roți-șasiuri, spălătorii instalații fixe,
spălătorii instalații mobile, instalații dezinfecție și
biosecuritate, detergenți auto, detergenți auto de
exterior, detergenți auto de interior, detergenți
auto de motor, produse de detailing auto,
detailing auto de interior, detailing auto de
exterior, accesorii, curățitoare, curățitoare cu
abur, curățitoare cu presiune de apă, curățitoare
de preșuri auto,aspiratoare fixe, aspiratoare
mobile, sisteme de aspirare auto, (exceptând
transportul) pentru a permite consumatorilor
să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, consultanţă comercială pentru
produsele menţionate.
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(210) M 2022 00508
(151) 26/01/2022
(732) EDENT DENTAL SRL, STR.

FRASINULUI, BL. 2, PARTER,
NUMAR CADASTRAL 121/2/1,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EDENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de
stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice,
servicii stomatologice mobile, consiliere
în domeniul stomatologiei, închiriere de
instrumente stomatologice, furnizare de
informații despre stomatologie, servicii de
consiliere în materie de instrumente
stomatologice, asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, servicii prestate de tehnicieni
de radiologie, servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 00509
(151) 26/01/2022
(732) EDENT DENTAL SRL, STR.

FRASINULUI, BL. 2, PARTER,
NUMAR CADASTRAL 121/2/1,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EDENT kids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 03.02.09;
26.11.12

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

44. Servicii medicale, servicii de
stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice,
servicii stomatologice mobile, consiliere
în domeniul stomatologiei, închiriere de
instrumente stomatologice, furnizare de
informații despre stomatologie, servicii de
consiliere în materie de instrumente
stomatologice, asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, servicii prestate de tehnicieni
de radiologie, servicii de ortodonție.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#ff5100), maro (HEX #b9852c), galben
(HEX #f0b64f)

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#61766d), portocaliu (Hex #df683e),
galben (Hex #ebae2a), albastru (Hex
#1a9ead), gri
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(210) M 2022 00510
(151) 26/01/2022
(732) ALEX ECOMMERCE

DISTRIBUTION SRL, POPA
SAVU NR.15, CORP B, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011431,
ROMANIA

(540)

TURQUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii.

───────

(210) M 2022 00512
(151) 26/01/2022
(732) TATRA COMPANY S.R.L., STR.

APA RECE, NR. 24, JUDETUL
BRASOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

OSCAR The lubricant
professionals

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.03

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, uleiuri și unsori industriale,
lubrifianți, uleiuri ușoare, uleiuri grele, uleiuri
izolante, uleiuri combustibile, ulei pentru
angrenaje, uleiuri pentru turbocompresoare,
uleiuri pentru automobile, uleiuri pentru turbine,
uleiuri minerale lubrifiante, uleiuri pentru lanțuri,
uleiuri de impregnare, uleiuri de turnare, uleiuri
lubrifiante sintetice, uleiuri de bază, uleiuri
pentru motoare, uleiuri de gresare, uleiuri pentru
angrenaje, uleiuri întărite (uleiuri hidrogenate
pentru uz industrial), uleiuri industriale folosite
ca uleiuri de călire, ulei industrial pentru baterii,
uleiuri fine pentru motoare, uleiuri extrafine
pentru motoare, uleiuri minerale pentru motor,
uleiuri pentru călirea metalelor, uleiuri de tăiere
insolubile, uleiuri pentru tratarea suprafețelor,
uleiuri de tăiere solubile, uleiuri de lubrifiere sub
formă de uleiuri hidraulice, ulei de transmisie
pentru automobile, ulei fiert de uz industrial,
lubrifianți sub formă de uleiuri, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, uleiuri industriale
pentru lubrifierea suprafețelor, uleiuri pentru
motoare de autovehicule, uleiuri de lubrifiere
pentru roți, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
uleiuri de gresare (lubrifianți industriali), uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri pentru utilizare cu mașini-unelte, uleiuri
lubrifiante pentru motoare pe benzină, uleiuri
de lubrifiere pentru echipamente auto, lubrifianți
folosiți ca uleiuri pentru angrenaje, uleiuri
care conțin aditivi pentru prevenirea ruginirii,
unsoare pentru saboți de frână, unsoare pentru
plăcuțe de frână, grăsimi neminerale de uz
industrial (nu pentru combustibil), uleiuri și
grăsimi minerale de uz industrial (nu pentru
combustibil), compoziții pentru controlul prafului,
combustibili, combustibili industriali, combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare).

───────

(591)   Culori  revendicate:  albastru,  rosu,
portocaliu, galben
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(210) M 2022 00513
(151) 26/01/2022
(732) TWINS DOWNTOWN S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1,
MEZANIN, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KARI

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

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire

la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
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tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,

optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
41. Academii (educație), instruirea în artele
marțiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilități pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
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de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de

sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare / servicii educaționale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditații, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii de
grădină zoologică.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personal, servicii
de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2022 00514
(151) 26/01/2022
(732) TWINS DOWNTOWN S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1,
MEZANIN, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul

comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
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mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
41. Academii (educație), instruirea în artele
marțiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor

audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilități pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), școli de
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grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare / servicii educaționale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditații, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor

video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii de
grădină zoologică.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2022 00515
(151) 26/01/2022
(732) MG MEDICAL ECOLINE SRL,

BULEVARDUL MIHAIL EMINESCU
NR. 42, JUDEȚ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

mgm MG MEDICAL ECOLINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.04.02

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, aparate de imagistică medicală,
aparatură electronică pentru uz medical,
aparatură pentru diagnosticare medicală
pentru uz medical, aparatură medicală de
analiză pentru uz medical, aparat pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
aparate electromedicale, aparate pentru
monitorizarea semnelor vitale, instrumente
medicale, aparate radiologice de uz medical,
echipamente pentru tomografie de uz medical,
aparate de tomografie prin rezonanță magnetică
(RMN), mobilier special de uz medical,
aparate de rezonanță magnetică, instrumente
de imagistică prin rezonanță magnetică, de uz
medical, tomografe pentru uz medical, aparate
pentru radioterapie, dispozitive de radioterapie
pentru uz medical, analizoare automate pentru
diagnosticare medicală, aparate cu raze X
pentru uz medical, aparate de detectare de
uz medical, aparate de diagnostic imagistic de
uz medical, aparate medicale electromagnetice,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru
uz medical), detectoare folosite în scopuri
medicale, aparate de diagnosticare imagistică

destinate utilizării în medicina nucleară, aparate
de diagnostic prin IRM (imagistică prin rezonanță
magnetică), scanere pentru imagistică prin
rezonanță magnetică (IRM), aparate de
tomografie cu raze X pentru uz medical,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
pentru imagistica cu radionucleide, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz medical,
aparatură pentru tomografia computerizată,
generatoare de câmpuri magnetice pentru
uz medical, generatoare de înaltă frecvență
folosite în tratamente medicale, instrumente
de diagnosticare medicală, scanere pentru
diagnosticare medicală, scanere pentru
tomografie computerizată cu raze X, scanere
tomografice pentru medicina nucleară.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, consultanță privind achizițiile în
domeniul comercial, servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, regruparea în avantajul
terților a materialelor înregistrate, dispozitivelor
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitivelor de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
aplicațiilor software, întreținerii de software,
software-ului de calculator în legătură cu
domeniul medical, software-ului sub formă de
dispozitiv medical (samd) descărcabil, software-
ului de calculator folosit la sistemele de asistență
pentru luarea de decizii medicale, aparatelor
și instrumentelor medicale și veterinare,
aparatelor de imagistică medicală, aparaturii
electronice pentru uz medical, aparaturii pentru
diagnosticare medicală pentru uz medical,
aparaturii medicale de analiză pentru uz medical,
echipamentelor pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipamentelor electromedicale,
aparatelor pentru monitorizarea semnelor
vitale, instrumentelor medicale, aparatelor
radiologice de uz medical, echipamentelor
pentru tomografie de uz medical, aparatelor de
tomografie prin rezonanță magnetică (RMN),
mobilierului special de uz medical, aparatelor

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de rezonanță magnetică, instrumentelor de
imagistică prin rezonanță magnetică, de uz
medical, tomografelor pentru uz medical,
aparatelor pentru radioterapie, dispozitivelor de
radioterapie pentru uz medical, analizoarelor
automate pentru diagnosticare medicală,
aparatelor cu raze X pentru uz medical,
aparatelor de detectare de uz medical,
aparatelor de diagnostic imagistic de uz
medical, aparatelor medicale electromagnetice,
aparatelor pentru analizarea imaginilor (pentru
uz medical), detectoarelor folosite în scopuri
medicale, aparatelor de diagnosticare imagistică
destinate utilizării în medicina nucleară,
aparatelor de diagnostic prin IRM (imagistică
prin rezonanță magnetică), scanerelor pentru
imagistică prin rezonanță magnetică (IRM),
aparatelor de tomografie cu raze X pentru uz
medical, aparatelor medicale pentru iradiere,
aparatelor pentru imagistica cu radionucleide,
aparaturii de diagnostic cu ultrasunete pentru
uz medical, aparaturii pentru tomografia
computerizată, generatoarelor de câmpuri
magnetice pentru uz medical, generatoarelor de
înaltă frecvență folosite în tratamente medicale,
instrumentelor de diagnosticare medicală,
scanerelor pentru diagnosticare medicală,
scanerelor pentru tomografie computerizată cu
raze X , scanerelor tomografice pentru medicina
nucleară (exceptând transportul lor),pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37. Instalare, întreținere și reparație de
aparate și instrumente medicale, reparare
și întreținere de instrumente, aparate și
echipamente medicale, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
și aparate medicale, servicii de dezmembrare,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, informații în domeniul reparațiilor,
reparare și întreținere de instrumente și aparate
chirurgicale.

───────

(210) M 2022 00516
(151) 26/01/2022
(732) GOANA DUPĂ PRODUSE SRL,

STR. SAMOILA DUMITRU NR.
1, BL. 124, SC. 1, ET. 1, AP. 10,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041982,
ROMANIA

(540)

CYRAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari (optică).

───────

(210) M 2022 00517
(151) 26/01/2022
(732) TEODOR BLENDEA, STR.

GHEORGHE ASACHI, NR.3, BL.3,
AP.1, JUDEȚ VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Fratelli Blendea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.03.01; 03.03.24

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

36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
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imobiliare, lucrări de construcție, construcție de
proprietăți rezidențiale.

───────

(210) M 2022 00519
(151) 26/01/2022
(732) NEW JOY 87 SRL, STR.

TROIENELOR, NR. 1, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NjT - New Joy Technology
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
conținut media, baze de date computerizate
descărcabile, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, aparate
de copiere, telefoane, boxe, huse adaptate
pentru aparate de fotografiat, huse adaptate
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
calculatoare notebook, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de protecție pentru
cititoare de cărți electronice, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse de videocamere,
huse din piele pentru tablete, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse pentru
agende electronice, huse pentru aparate de
fotografiat, huse pentru calculatoare tabletă,

pentru operații de construcții, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
evaluări imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare.
37. Construcții de clădiri rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, curățarea clădirilor rezidențiale,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), construcții, construcții subterane,
construcții civile, servicii de construcții,
amenajare de terenuri (construcții), demolare de
construcții civile, construcții de terase, construcții
de infrastructură, consultații pentru construcții,
servicii de construcții de clădiri, informații în
domeniul construcțiilor, lucrări de etanșeizare
(construcții), construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții de case pe bază de
comandă, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții de structuri
temporare, construcții și reparații de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
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huse pentru cd-uri, huse pentru casete video,
huse pentru dispozitive digitale de ajutor
personal, huse pentru dispozitive de stocare de
date, huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru tablete, huse pentru tastaturi de
calculator, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru lentilele telefoanelor inteligente, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, folii de protecție pentru tablete,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, componente și piese de
calculator, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, fotocopiatoare, imprimante, scanere
de imagini, adaptoare pentru imprimante, cabluri
pentru imprimante, adaptoare coaxiale, cabluri
audio, cabluri optice, cabluri pentru transmisia
de date, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
adaptoare video, adaptoare pentru obiective
foto, aparate de fotografiat, adaptoare usb,
agende digitale, calculatoare, calculatoare și
hardware de calculator, distribuitoare de bilete,
terminale de plată, dispozitive de distribuire
și sortare a banilor, boxe de calculator,
carduri pentru pc, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, echipamente
de telefonie prin calculator, mouse (periferice
de calculator), monitoare, joystick-uri pentru
calculator, huse (adaptate) pentru calculatoare,
ecrane, tastaturi de calculatoare, suporturi de
mouse, stilouri capacitive pentru dispozitive cu
ecran tactil, scanere mobile pentru documente,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură
de calculator, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, terminale interactive,
terminale informatice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), unități pentru copii de siguranță
pentru calculatoare, unități de recuperare pentru
protecția datelor, calculatoare de buzunar,
mecanisme care funcționează cu monede,
antene folosite, de asemenea, ca și aparate de
comunicație, echipament de comunicație punct-
la-punct, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, echipamente
de radiodifuziune, amplificatoare de semnal,
tablete, agende electronice, amplificatoare
de semnal, aparate pentru recunoașterea
vorbirii, aparate pentru codificarea datelor,
aparate de control multiport, huse pentru

tablete, cabluri usb, cabluri usb luminoase,
incarcatoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, acumulatori alcalini, huse pentru
pagere, huse pentru laptopuri, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
huse pentru telefoane, huse pentru aparate
optice, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse adaptate pentru binocluri, huse pentru cd-
playere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru cd-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare usb, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de răcire pentru laptopuri,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
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blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, ceasuri inteligente,
carcase de acumulatoare, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru comutatoare (electronice),
carcase rezistente la apă pentru camere video,
carcase pentru dispozitive de stocare de
date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (ssd),
mijloace de stocare electronice, dispozitive cu
memorie pentru stocare, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, alarme la aparatele de supraveghere

pentru bebeluși, filtre pentru măști respiratorii
(non-medical), termometre, termometre cu
infraroșu, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, camere video activate
prin mișcare, routere wireless, emițătoare,
emițătoare-receptoare, microfoane, alarme și
echipamente de avertizare, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, dispozitive de control al accesului,
camere retrovizoare pentru vehicule, conuri de
trafic, echipamente de protecție și siguranță,
panouri solare, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, tablouri electrice de
distribuție., cântare electrice, software pentru
diagnoză și depanare, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, aparate biometrice de
identificare, analizoare de imagine, analizoare
de luminescență, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, aparate
pentru inregistrarea datelor, cabluri telefonice,
încărcătoare, huse pentru cd-playere, huse
pentru cd-uri, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), giroscoape pentru stabilizare,
aplicații software descărcabile, aplicații software
descărcabile, camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, ochelari 3d, playere
multimedia, carcase pentru dispozitive digitale
de asistenta personala (pda), filtre pentru
măști respiratorii (non-medical), baze de date
computerizate, conținut media descărcabile,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic de
pe internet, holograme, suporturi de înregistrare
(optice), aparate pentru înregistrări audio-
video, benzi audio preînregistrate, carduri de
memorie usb, buletine informative descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
manuale cu instrucțiuni în format electronic,
postere descărcabile, camere de bord, camere
de filmat, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de
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vizualizare monoscopică, camere video digitale,
camere video 360º, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare
a banilor, tablete grafice digitale, scanere
pentru coduri de bare, sintetizatoare de
imagine, sisteme de control electronice,
sisteme de procesare de date, scaner de
mână, scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), răcitoare pentru procesoare pentru
aparatele de procesare a datelor, periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
panouri digitale, ochelari de realitate virtuală,
boxe de calculator, carduri pentru pc, creion
electronic (creioane optice), filtre pentru ecrane
de calculator, monitoare, joystick-uri pentru
calculator, imprimante pentru calculator, mouse
(periferice de calculator), stilouri electronice,
scanere mobile pentru documente, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, touchpad-
uri pentru calculatoare, terminale pentru poșta
electronică, terminale informatice, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, carduri pentru porturi usb,
distribuitoare de bilete, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, instrumente
matematice, magnetofoane, mașini contabile,
mașini de facturat, sintonizatoare amplificatoare,
aparate de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente

cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei
electrice, componente electrice și electronice,
filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut media,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
conținut media, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicații software, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
software, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu software, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
înregistrate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
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pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu telefoane, tablete, calculatoare,
ceasuri inteligente, laptopuri, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu huse,
carcase și folii pentru dispozitive electronice
precum telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu

amănuntul și cu ridicata în legătură cu piese
pentru telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cabluri,
încărcatoare, adaptoare usb și baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu periferice pentru calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu boxe, căști, tastaturi, mouse-uri, genți pentru
laptop-uri, genți pentru aparate foto-video.

───────

(210) M 2022 00520
(151) 26/01/2022
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

(540)

EXTRA MALL
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04

clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului.

───────

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

GROUP, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI, NR 319,
CLADIRE OB 6A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 014593, ROMANIA
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(540)

magistra cc

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 26.11.02;
26.11.09; 26.01.03

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi/
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale/leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginați pentru scopuri farmaceutice, ioduri

alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
prețioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarță de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluși/scutece pentru bebeluși, scutece-
chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutic, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
țesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de țesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
pernițe pentru protecția monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, cașete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanțe pentru spălarea vitelor (insecticide),

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

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

(210) M 2022 00522
(151) 26/01/2022
(732) MAGISTRA C&C S.R.L., 

BD. AUREL VLAICU NR. 82A, 
JUD.CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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creioane caustice, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, soluții
pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curățarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
bețișoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarță
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, detergenți pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri

medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanți
igienici, dezinfectant pentru toalete chimice,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, com de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de pește
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice/făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici pentru insectele
zburătoare/adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluși,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin înghețare adaptate pentru
scopuri medicale/alimente liofilizate adaptate
pentru scopuri medicale, came uscată prin
înghețare adaptată pentru scopuri medicale/
came liofilizată adaptată pentru scopuri
medicale, unguent pentru degeraturi de
uz farmaceutic, bețe de afumare/pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, gaze pentru scopuri medicale, tifon
pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfați,
grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
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dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
doral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziții pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, șampoane insecticid
pentru animale, soluții veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, mușchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluși, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malț pentru scopuri medicale, scoarță
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți
tactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din

lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi: apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muștar pentru scopuri medicale,
muștar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muștar/cataplasme cu muștar, scoarță de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinență, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunțarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureți contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinți
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brățări impregnate cu repefenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopun
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanți, pentru incontinență, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, șampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, produse farmaceutice,
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fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfați pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen,
pomade pentru scopuri medicale, porțelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanțe
radioactive pentru scopuri medicale, substanțe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru șobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activității
sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloți sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruație, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru
scopuri chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianți sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenți de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stern pentru
scopuri medicale, celule stern pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, bețe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), bețe de
sulf (dezinfectanți), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din țesuturi vii, adezivi

chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinților,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, fineturi pentru scopuri medicale, șervețele
impregnate cu loțiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), țigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, transplanturi (țesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru
spălători vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziților, vezicanți, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureți cicatrizanți, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.

───────
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(210) M 2022 00523
(151) 26/01/2022
(732) CLUBUL OAMENILOR DE

AFACERI DE LIMBĂ GERMANĂ
DIN TRANSILVANIA DE NORD-
DWNT, BD. CONSTANTIN
BRÂNCUȘI NR. 149, ET. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DWNT Clubul Oamenilor
de Afaceri de Limbă

Germană din Transilvania
de Nord Deutschsprachiger

Wirtschaftsklub
Nordtransilvanien

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.13

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor,

închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri jocuri de noroc,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuţie de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare ia educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumutale bibliotecii, închirierea de aparate de
fuminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de modelpentru artişti, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte divertisment), şcoli

(591) Culori revendicate: albastru, alb, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de grădiniţă: publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sadofinstruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,

meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină, zoologică.

───────

(210) M 2022 00525
(151) 28/01/2022
(732) SC LABORATOARELE REMEDIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

LIPICIOSII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, supe și baze de supă, extracte din carne.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de cofetărie îngheţate)
și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole respectiv:
miere, propolis, faguri de albine, de uz alimentar,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru coapt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, aperitive
(tartine), aperitive pe bază de făină, batoane

SRL, STR. PAPUSOIULUI NR.2, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, baghete umplute,
baozi (chifle umplute), amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, alimente cu paste la
conservă, biscuiți cu aromă de plante.

───────

(210) M 2022 00526
(151) 26/01/2022
(732) ASOCIAȚIA MARAMUREȘ COLȚ

DE RAI, VALEA HOTARULUI
NR. 244, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMATIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Maramureș colț de Rai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00527
(151) 26/01/2022
(732) NABI AUTO MARKET SRL, STR.

MORII NR. 4, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410100, BIHOR,
ROMANIA

(540)

NABI MARKET
(531) Clasificare Viena:

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

clase:
5. Truse de prim ajutor, deodorante pentru
automobile.
6. Canistre de combustibil din metal.

9. Chei electronice pentru automobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, extinctoare, difuzoare audio pentru
automobile, triunghiuri de semnalizare pentru
avarie, cabluri pentru transmisia de date,
îmbrăcăminte reflectorizantă pentru prevenirea
accidentelor, articole reflectorizante pentru
purtat, pentru prevenirea accidentelor, borne
de baterii, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, siguranțe
ceramice, siguranțe pentru vehicule, siguranțe
fuzibile electrice, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj acționate electric, aparate
de masaj pentru picioare, aparate de masaj
de uz personal, aparate de masaj, electrice
sau neelectrice, aparate de masaj profund cu
căldură, aparate electrice pentru masaje de
înfrumusețate, perne de uz ortopedic.
11. Becuri cu led pentru automobile, capsule
de cafea reîncărcabile pentru aparatele de
cafea electrice, proiectoare auto, becuri pentru
indicatoare de direcție pentru vehicule.
12. Huse de scaune pentru automobile,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
suporturi pentru plăcuțe de înmatriculare, huse
pentru volane de vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, huse adaptate pentru camionete, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru motociclete, parasolare pentru parbrizele
automobilelor, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, organizatoare pentru mașină,
organizatoare de interior pentru vehicule.
16. Folii transparente din plastic, abțibilduri
decorative pentru căști, abțibilduri
(decalcomanii), imagini aplicate sub formă de
abțibilduri, organizatoare de birou.
21. Raclete pentru curățat geamuri, ștergătoare
(perii).
25. Cagule pentru schiori.
27. Preșuri și covorașe auto.
37. Întreținerea automobilelor.

───────
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(210) M 2022 00528
(151) 26/01/2022
(732) RIN FOOD & BAR SRL, STR.

ADAMCLISI, NR. 1 E, CAMERA
1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Z ZOORA

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00529
(151) 26/01/2022
(732) PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, DRUMUL
GILĂULUI NR. 44-50, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LONCOLOR CANNABISTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00531
(151) 26/01/2022
(732) LAROPHARM SRL, ȘOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HYSTAZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru piele, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice, creme cosmetice, produse cosmetice
pentru copii, produse de curățat nasul pentru
igiena personală, unguente de uz cosmetic.
5. Șervețele impregnate cu medicamente,
produse de curățat nasul pentru scopuri
medicale, suplimente alimentare, suplimente

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
641 C), verde (Pantone 325 C), negru
(Pantone Process Black C)
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alimentare si preparate dietetice, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare medicinale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
medicamente, medicamente antialergice,
medicamente homeopate, medicamente contra
alergiilor, geluri medicamentoase de corp,
medicamente pe bază de plante, pastile
contra alergiei, capsule contra alergiei,
medicamente pentru ameliorarea alergiilor,
preparate farmaceutice pentru tratarea alergiilor,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, picături nazale pentru tratarea
alergiilor, picături nazale de uz medical,
spray nazal pentru tratarea alergiilor, sprayuri
nazale de uz medical, sprayuri nazale
decongestionante.

───────

(210) M 2022 00532
(151) 26/01/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU NR.
19, JUD. BACĂU, MĂRGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

OLTCIT CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, figurine
de jucărie de colecție, jucării artizanale vândute
sub formă de kit, jucării cu radiocomandă,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării din metal, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri de machete
(lucru manual), kituri pentru machete de jucărie,
machete auto (jucării), machete de jucării sub
formă de mașini, machete de mașini, machete

de mașini (articole de joacă), machete de mașini
(jucării sau jocuri), machete de mașini (jucării),
machete de mașini cu radio comandă, machete
de mașini de jucărie, machete de mașini de
jucărie cu radio comandă, machete de motoare
pentru automobile, de jucărie, machete de plastic
sub formă de jucării, machete de vehicule,
machete de vehicule de jucărie, machete sub
formă de jucării, machete în miniatură de mașini
(jucării sau articole de joacă), mașini de jucărie,
mașini de jucărie cu acționare electronică, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașinuțe cu
acționare electronică, modele de vehicule la
scară redusă (miniaturi), modele de vehicule
la scară redusă cu telecomandă, modele la
scară redusă de vehicule (articole de joacă),
piste pentru machete de vehicule, piste pentru
mașini de jucărie, roți pentru vehicule de
jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de jucărie,
seturi de jucării, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, vehicule cu patru
roți pentru copii (jucării), vehicule de jucărie
cu radio comandă, vehicule (jucării), vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
electronice, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, vehicule în miniatură turnate.

───────
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(210) M 2022 00533
(151) 26/01/2022
(732) CRISTINA DUMITRASCU,

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

(540)

PATRICK'S CAKE SHOP
smiles , cakes and coffee

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

30. Prăjituri, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
migdale, torturi, preparate pentru torturi, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale.
43. Decorare de torturi, servire de alimente și
băuturi, servire de prajituri si torturi in cofetarii.

───────

(210) M 2022 00534
(151) 26/01/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, AVIATOR

VASILE NICULESCU NR 19, JUD.
BACĂU, MARGINENI, 607315,
BACĂU, ROMANIA

(540)

OLTENA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.01.03; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu radiocomandă, jucării cu telecomandă,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării din metal, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri de machete
(lucru manual), kituri pentru machete de jucărie,
machete auto (jucării), machete de jucării sub
formă de mașini, machete de mașini, machete
de mașini (articole de joacă), machete de
mașini (jucării sau jocuri), machete de mașini
(jucării), machete de mașini cu radio comandă,
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini de jucărie cu radio comandă, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de vehicule, machete de vehicule de jucărie,
machete sub formă de jucării, machete în
miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), mașini de jucărie, mașini de jucărie
cu acționare electronică, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mașinuțe cu acționare
electronică, modele de vehicule la scară redusă
(miniaturi), modele de vehicule la scară redusă
cu telecomandă, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), puzzle-uri (jucării),

STR.VICTORIEI NR.1C, JUD.
CONSTANTA, EFORIE NORD, 
CONSTANȚA,ROMANIA
RAZVAN GEORGIAN
DUMITRASCU, STR.VICTORIEI
NR.1C, JUD. CONSTANTA,
EFORIE NORD, CONSTANȚA,
ROMANIA
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roți pentru vehicule de jucărie, seturi de joacă cu
mașinuțe de jucărie, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, vehicule (jucării),
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule în miniatură
turnate

───────

(210) M 2022 00535
(151) 26/01/2022
(732) MARCU BUSINESS

INTERNATIONAL SRL, INTR.
ANIVERSARII, NR. 41, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Electro Plum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru încălzire și uscare personală, arzătoare,
boilere și încălzitoare, aprinzătoare, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), echipament pentru răcire
și înghețare, echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat, becuri cu led, becuri cu halogen,
bare luminoase, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate și instalații de iluminat, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
fluorescente, tuburi luminiscente, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate, veioze de noptieră,
suporturi pentru lămpi, spoturi pentru mobilier,
sisteme electrice de iluminare suspendate
pe șină, proiectoare de lumină, reflectoare,
lumini ambientale, luminatoare led, lumânări
electrice parfumate, lămpi incandescente, lămpi

fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi frontale pentru pescuit nocturn,
lămpi pentru iluminat festiv, lămpi pentru pomul
de crăciun, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi în formă de lumânări, lămpi electrice,
instalații de iluminat, dispozitive de iluminare ale
vehiculelor și reflectoare, aparate de iluminat
pentru vehicule, faruri pentru automobile,
lanterne pentru automobile, bare luminoase
pentru vehicule de teren, becuri cu led pentru
automobile, becuri pentru panoul de bord, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție, proiectoare auto, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, spoturi pentru
vehicule, spoturi, sisteme de iluminare cu dinam
pentru vehicule, filtre de aer electrostatice, filtre
electrice pentru aparate de climatizare, filtre
pentru curățarea aerului, filtre pentru aparate de
aer condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, instalații
pentru răcirea și încălzirea apei, aparate cu
aer cald, suflante de aer cald, mașini de
irigații pentru agricultură, uscătoare de păr,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la cald),
ventilatoare electrice de uz personal, uscătoare
de păr portabile, suporturi adaptate pentru
uscătoare de păr, termofoare, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, perne de încălzire
neelectrice, altele decât cele de uz medical,
lămpi cu infraroșii pentru uscarea părului, mașini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
perne încălzite, neelectrice, neutilizate în scop
medical, pernuțe termice, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, șosete încălzite electric,
pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
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buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, aparate
pentru uscat mâinile pentru toalete publice,
aparate pentru încălzit paturi, aparate de făcut
ceai, aparate de cafea, ansambluri de gătit,
accesorii adaptate pentru cuptoare, aparat de
încălzit farfurii, aparate de făcut floricele de
porumb, aparate de făcut sandvișuri calde,
aparate de făcut înghețată, aparate de gătit cu
abur, vitrine termice, ustensile de gătit electrice,
tigăi electrice, uscătoare pentru sisteme de
răcire, țepușe de rotisor pentru cuptoare, unități
distribuitoare pentru băuturi refrigerate (altele
decât pentru vânzare), unități de încălzire,
tăvi și tigăi electrice, tije de rotisor încălzite
electric, sobe, seturi de raclette, sisteme pentru
încălzirea alimentelor, sisteme de încălzire a
băuturilor, sobe portabile, suporturi adaptate
pentru aragazuri, șemineuri, sertare pentru
frigidere, sertare termice pentru bucătărie, seturi
de fondue (aparate de gătit), rotisoare electrice,
rotisoare, reșouri, rafturi de frigider, recipienți
termici electrici, reșouri cu inserție, roastere
electrice de uz industrial, răcitoare electrice
pentru vin, răcitoare electrice de băuturi folosite
în automobile, proțapuri, răcitoare de lichide
(instalații), prese de tortilla, electrice, presă
pentru vafe, plite încorporate, plite pentru gătit,
plite de gătit încastrate, plite cu inducție,
plăci de încălzire, plăci (componente de sobe),
plăci (componente de cuptoare), plite, platouri
electrice pentru servit, pietre de lavă pentru
grătare, pasteurizatoare, oale electrice sub
presiune, oale electrice de gătit, percolatoare
electrice de cafea, mașini pentru gătit kebab,
mașini pentru prepararea vatei de zahăr, mașini
industriale de gătit orez, mașini electrice de gătit
tăiței ramen, mașini electrice de gătit, mașini
electrice de cafea espresso, mașini de prăjit
pentru alimente, mașini de cafea, mașini de
făcut pâine, mașini de gătit, mașini de gătit
cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, instalații de încălzire
a băuturilor, încălzitoare de căni electrice,
inele de încălzire, ibrice de ceai (electrice),
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice,
incineratoare pentru deșeuri de uz casnic,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
huse ajustabile din materiale textile pentru
prăjitoare electrice de pâine, hote pentru

extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
hote de ventilație pentru sobe, hote aspirante
pentru mașini de gătit, grătare pentru gătit,
hibachi (dispozitive de încălzire japoneze),
grilluri electrice, grile pentru grătar, friteuze
pentru catering comercial, friteuze industriale,
friteuze electrice, grătare afumătoare, frigări
pentru rotiserie, frigidere pentru vin, frigidere
electrice de uz casnic, filtre electrice de cafea,
filtre de ceai (aparate), domuri pentru răcire,
elemente electrice de încălzire, fierbătoare
electrice, cuptoare pentru pizza, deshidratoare
electrice, cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit
cu fum, dispozitive de uscare cu fum, dispozitive
de maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile pentru aparatele
electrice de cafea, capace pentru arzătoare de
plite, cafetiere electrice, căni încălzite electric,
arzătoare inelare, arzătoare portabile pe gaz,
aragazuri de voiaj, aparate termoelectrice pentru
încălzirea alimentelor, aparate și instalații de
gătit, aparate pentru sterilizarea laptelui, aparate
pentru încălzirea alimentelor, aparate pentru
sandvișuri (prăjitoare), aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate pentru prăjit, aparate pentru
prăjit cafea, aparate pentru gătirea alimentelor,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate electrice pentru prepararea pâinii,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru gătit cu aburi, aparate
electrice de făcut iaurt, aparate electrice pentru
copt vafe, aparate electrice pentru preparare
de ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
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bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, epurare
și purificare a gazelor, echipament pentrru
procesare chimică, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), aparate
de încălzire a aerului, aparate cu apă
caldă, aparat electric pentru încălzirea apei,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini de
prăjit tutun, mașini de gătit electrice, mașini
de ceață, mașini de gheață carbonică, lămpi
de gaz, lămpi de petrol, instalații pentru
producerea aburului, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini pentru generare de fum
artificial, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, instalații de încălzire,
instalații de sterilizare pentru instrumente

medicale, instalații de apă calda, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, corpuri de încălzire, filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
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ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu
tiraj forțat, corpuri de încălzire ambientală
cilindrice dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,

convectoare (radiatoare), comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, colectoare termice solare
(încălzire), comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, clapete pentru controlul aerului,
colectoare de energie solară pentru încălzire,
capace filetate de radiatoare, cabluri electrice
pentru încălzire, boilere pentru încălzire centrală,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare,
aeroterme, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparate de aer condiționat pentru
uz casnic, aparate de aer condiționat electrice,
aeratoare pentru robinete, aeroterme electrice
(de uz casnic), aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de purificare a aerului pentru
dulapuri de aer curat, aparate pentru circularea
aerului, aparate mobile de aer condiționat,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate de umidificare a
aerului, aparate de purificat aerul de montat pe
vehicule, aparate de purificare a aerului pentru
automobile, aparate de purificare a aerului, de
uz menajer, aparate de purificare a aerului de uz
comercial, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, bare de aer folosite la uscătoare,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru suflarea
aerului rece, aparate pentru purificarea aerului,
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aparate pentru recircularea aerului, centrale de
tratare a aerului, difuzoare de aer, dispozitive
pentru curățarea aerului, filtre de aer, filtre pentru
aparate de aer condiționat, filtre pentru curățarea
aerului, filtre pentru purificarea aerului (piese de
mașini sau instalații de purificare), filtre de aer
pentru uz casnic, filtre de aer pentru uz industrial,
hote de aerisire, instalații de climatizare a
aerului, instalații de condiționare a aerului pentru
vehicule, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, lămpi decorative, lămpi de iluminat,
lampi de podea, lămpi de birou, lămpi de masă,
lumini de veghe (altele decât lumânări), aparate
pentru bronzat, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații, echipament de tratare
a aerului, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea
și climatizarea aerului), sisteme hvac pentru
vehicule (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), epurare și purificare a gazelor, băi de
abur, saune și spa-uri (bazine), fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții comerciale,
virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament de tratare a aerului, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), aparate pentru purificarea aerului,
umidificatoare, sterilizatoare de aer, ventilatoare,
filtre pentru aer, mașini pentru purificarea aerului,
aparate de purificat aerul de montat pe vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și

decontaminare, filtre pentru uz industrial și
casnic, arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu lămpi, lumini de veghe, aparate
de iluminat și reflectoare, becuri, becuri led,
benzi cu led, accesorii electrice de iluminat,
corpuri de iluminat, dispozitive de iluminat,
lanterne, dispozitive de iluminare ale vehiculelor
și reflectoare, faruri și spoturi pentru vehicule.

───────

(210) M 2022 00536
(151) 26/01/2022
(732) M2M DESIGN & PROPERTY

SOLUTIONS S.R.L., CALEA
NAŢIONALĂ NR. 42C, ETAJ P,
JUDEȚ BOTOŞANI, MUNICIPIUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

M2M SOLUTIONS
CONSULTING SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.01;
26.11.05

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

clase:
9. Aplicații mobile descărcabile pentru
planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
aplicații mobile descărcabile pentru utilizare în
domeniul afacerilor imobiliare, aplicații mobile
descărcabile pentru rezervarea de locuri de
cazare temporară, software pentru domotica,
software pentru gestionarea sistemelor de
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automatizare pentru clădiri, publicații electronice
descărcabile în domeniul imobiliar și/sau
planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
podcast-uri descărcabile conținând informații
destinate domeniului imobiliar și/sau planificarea
resurselor întreprinderii (ERP), sisteme de
automatizare pentru case, sistem de
automatizare pentru clădiri, software pentru
automatizarea proceselor robotice (RPA), hub-
uri pentru automatizarea caselor.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicarea de texte publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, realizare
de târguri și expoziții comerciale virtuale
online, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, servicii de comerț cu software
destinat afacerilor, servicii de comerț cu software
destinat planificării resurselor întreprinderii
(ERP), servicii de comerț cu software destinat
domeniului imobiliar, servicii de comerț cu lifturi

inteligente, servicii de comerț cu instalații HVAC
și sisteme de răcire a aerului, servicii de comerț
cu sisteme de tip BMS/smart home, servicii de
comerț cu echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii publicitare pentru crearea
identității de brand pentru alte persoane.

37. Construcţia şi demolarea de clădiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, furnizarea
de informaţii privind construcţia, consultanţă
în construcţii, furnizarea informaţiilor legate
de reparaţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii consultative privind
instalarea de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, instalare de echipamente pentru
automatizarea clădirilor.
41. Furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, în domeniul imobiliar și/sau
planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
producţie de podcast-uri, organizare de

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
management imobiliar, administrare de
proprietăți imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea birourilor pentru conlucrare, închiriere
de spații comerciale, leasing şi închirieri de
bunuri imobiliare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de
broker imobiliar, evaluări imobiliare, colectarea
chiriilor, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, evaluare financiară
în domeniul imobiliar, furnizarea de informaţii
imobiliare prin intermediul unui site web, servicii
de tururi virtuale ale proprietăților imobiliare
listate pentru vânzare sau închiriere, consultanță
privind bunuri imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închiriere/vânzare, furnizare
de informații privind afacerile imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, dezvoltarea de proiecte imobiliare,
servicii de vânzare de proprietăți imobilare,
servicii de vânzare de apartamente, servicii
de vânzare de bunuri imobilare, gestionarea
investițiilor imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, asigurare
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților).
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evenimente în scopuri culturale sau de
divertisment.
42. Realizarea de planuri de construcţii,
proiectare de clădiri, proiectare a exterioarelor
clădirilor, servicii arhitecturale, servicii de design
interior, design grafic de logo-uri publicitare,
design de prototipuri, dezvoltarea de software
destinat a fi utilizat în domeniul afacerilor,
dezvoltarea de software destinat a fi utilizat
în domeniul serviciilor și afacerilor imobiliare,
dezvoltarea de software destinat a fi utilizat
în domeniul planificării resurselor întreprinderii
(ERP), furnizare de software nedescărcabil
online destinat a fi utilizat în domeniul serviciilor
și afacerilor imobiliare, furnizare de software
nedescărcabil online destinat a fi utilizat în
domeniul planificării resurselor întreprinderii
(ERP), asigurarea utilizării temporare de
un software nedescărcabil pentru afaceri,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, destinate a fi utilizate în domeniul serviciilor
și afacerilor imobiliare, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, destinate a fi utilizate
în domeniul planificării resurselor întreprinderii
(ERP), asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, destinate a fi utilizate pentru rezervarea de
locuri de cazare temporară, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, destinate sistemelor
de automatizare pentru clădiri, software ca
serviciu (SaaS), platforma ca serviciu (PaaS).
43. Închirierea sălilor de ședintă, închirierea
clădirilor transportabile, închiriere de spații
pentru birouri temporare, închiriere de săli pentru
expoziții, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, rezervări de spații de cazare temporară,
servicii de rezervări temporare.
45. Servicii juridice, consultanță juridică.

───────

(210) M 2022 00537
(151) 27/01/2022
(732) ELVIRA SPIN, STR. PADURII NR.

49B, JUD. SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

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

(540)

Arta Crosetei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile, tricoturi (materiale), țesături
tricotate din fire de bumbac, țesături tricotate din
fire de lână, țesături tricotate din fire de mătase,
pături pentru pătuțuri, pături pentru bebeluși,
pături de înfășat, cuverturi pentru paturi pentru
copii, lenjerie de pat pentru bebeluși, lenjerie
de casă, materiale textile pentru dormitor,
tricot, tricot pluș, cuverturi tricotate, țesătură din
dantelă tricotată, textile și înlocuitori de textile,
perdele din materiale textile sau plastice.
28. Jucării croșetate, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, jucării de pluș, ursuleți de
pluș, păpuși de pluș, jucării de pluș cu păturică
de consolare, animale de jucărie umplute, jucării
pentru bebeluși, zornăitoare pentru bebeluși
care conțin inele de dentiție.

───────

(210) M 2022 00539
(151) 27/01/2022
(732) FLORESCU RALUCA-ALINA, STR.

GHIOZDANULUI NR. 22A, SC.
A, ET. 6, AP. A61, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Photo Art by Ralf

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

35. Publicitate.
41. Servicii fotografice.

───────
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(210) M 2022 00540
(151) 27/01/2022
(732) ETAMADE, STR. ARGENTINA

NR. 25, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ETAMADE

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

9. Platforme de editare colaborativă în timp
real (RTCE) (software), programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor, software pentru
planificare, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale, programe
de calculator pentru gestionarea rețelelor,
software de calculator care permite schimb de
informații, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
de calculator pentru prelucrarea datelor de
comunicare, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
de comunicare pentru conectarea utilizatorilor
de rețele informatice, software de comunicații,
software de mesagerie instantanee, software
de navigare pe rețele informatice globale,
software de rețea, software pentru comunități de
utilizatori, software social, programe informatice
și software de calculator pentru prelucrarea
de imagini folosite pe telefoane mobile,
software de calculator pentru afișarea mediilor
digitale, software pentru mijloace de comunicare
și pentru publicare, software multimedia,
software pentru dezvoltarea mijloacelor de
comunicare, software pentru mijloace de
comunicare, software video interactiv, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, ansamblu de programe informatice
de colaborare, aplicații mobile descărcabile,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicații mobile care pot fi
descărcate destinate utilizării cu dispozitive de

calculator portabile, aplicații mobile educative,
aplicații pentru fluxul de lucru, aplicații software,
aplicații software descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații software pentru telefoane mobile,
pachete de software, platforme de software
colaborative (software), platforme software
de management colaborativ, înregistrate sau
descărcabile, software colaborativ, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
de calculator pentru divertisment, software de
divertisment interactiv, software pentru aplicații
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software pentru asistent
virtual, software pentru dezvoltare de aplicații,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru telefoane mobile.
42. Software ca serviciu (SAAS), software ca
serviciu (SAAS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SAAS) care
oferă software pentru învățare profundă, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (SAAS) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SAAS), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SAAS),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SAAS), platforme
pentru design grafic sub formă de software ca
serviciu (SAAS), servicii software ca serviciu
(SAAS) care oferă software pentru învățare
automată, învățare aprofundată și rețele neurale
profunde, platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele de
calculatoare, servicii informatice de analiză de
date, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, creare de
platforme informatice pentru terți, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, proiectare și
dezvoltare de sisteme de afișare a datelor,
programare de software de operare pentru
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rețele de calculatoare și servere, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare de programe de prelucrare a datelor,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
proiectare de baze de date, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, programare
de aplicații multimedia, creare de site-uri pe
internet, elaborare și actualizare de software
informatic, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, creare
și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, programare de software
de calculator pentru evaluarea și calcularea

datelor, creare, întreținere și modernizare de
software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, dezvoltare
de programe de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, programare de
software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (edp),
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, creare de programe de
prelucrare a datelor, consultanță cu privire
la securitatea datelor, dezvoltare și întreținere
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de programe de procesare a
datelor pe bază de comandă de la terți,
proiectare, creare și programare de pagini web,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea datelor, programare de software
pentru gestionarea bazelor de date, programare
de software educativ, consultanță cu privire
la programe de baze de date electronice,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
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informații, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain, găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web), găzduirea
site-urilor informatice, design de site-uri web,
proiectare de site-uri web, redactare de site-uri
electronice, întreținere de site-uri web, găzduire
de site-uri web pentru terți, găzduire de site-
uri pentru dispozitive mobile, găzduirea unui
site web online pentru crearea și găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, proiectare
și întreținere de site-uri web pentru terți,
proiectare de pagini principale și de site-
uri web, creare și design de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de site-
uri informatice pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web, închiriere
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, închiriere de spații
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, creare
și întreținere de site-uri (pagini web) pentru
terți, crearea și întreținerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de pagini principale și site-uri web, proiectare
și dezvoltare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, proiectare și actualizare de
pagini principale și de site-uri web, creare,
întreținere și găzduire de site-uri web pentru
alte persoane, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-
uri web, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, servicii
de testare a gradului de încărcare a site-
urilor web, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, servicii de administrare de site-
uri web și hosting online pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, furnizare de
alerte privind accesul copiilor la site-uri web și
conținut online, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site.

───────

(210) M 2022 00541
(151) 27/01/2022
(732) MAICOR CLEAN S.R.L.,

STR. ROMA NR.25, SAT
VLADIMIRESCU, JUD. ARAD,
COMUNA VLADIMIRESCU, ARAD,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA NR. 48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

MAICOR CLEAN

(531) Clasificare Viena:
03.09.04; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, furnizare de
informații, consiliere și consultanță cu privire
la curățare, îndepărtare de pete, spălarea
tricotajelor, servicii oferite de spălătorii cu
autoservire.

───────
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(210) M 2022 00542
(151) 27/01/2022
(732) VENTILATORUL 1932 S.A., BD.

BASARABIA NR. 256, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030352, ROMANIA

(540)

SAVEB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.05; 26.02.07; 29.01.12

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

7. Ventilatoare industriale de uz general şi
tehnologic (componente ale mașinilor), agregate
pentru condiţionarea şi depoluarea aerului,
inclusiv piese de schimb pentru acestea
(componente ale mașinilor).

───────

(210) M 2022 00544
(151) 27/01/2022
(732) STEFAN FLORIN BRANZA,

STR. COPACUL CU FLORI
NR. 13, JUDETUL ILFOV, SAT
DOBROIESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AVILA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.01.12

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

16. Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare.
35. Analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare.
36. Administrare de bunuri imobiliare, acordare
de credite imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, servicii
ale agenților imobiliari, planificare de investiții
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, formare
de consorții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), investiții în proprietăți
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
brokeraj cu garanții reale imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, finanțare

(591) Culori revendicate: rosu (RAL 3020),
negru (RAL 9005)

(591) Culori revendicate: bleu, gri, albastru,
alb, negru
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în domeniul proprietăților imobiliare, afaceri
imobiliare, servicii imobiliare, agenție imobiliară,
coproprietate imobiliară, agenți imobiliari,
consultanță imobiliară, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, administrare
de bunuri imobiliare, acordare de credite
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj imobiliar, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), investiții
de capital în proprietăți imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru bunurile
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii financiare pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii

37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de

de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, evaluare
de cereri de despăgubire pentru proprietățile
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte de împrumut cu
garanție imobiliară, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
cesiune de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază de
comision, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.
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supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare (instruire).
42. Creare și menținere site, pagină web.

───────

APOSTOL CONSTANTIN, NR.
3-5, CAMERA 1, BLOC 3, SCARA
1, ETAJ 9, AP. 51, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
DUMITRU DOBREV, STR. VIORELE,
NR. 4, BL. 22, AP. 101, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

edus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de

detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 00545
(151) 27/01/2022
(732) EDUS PLATFORM SRL, STR. SG.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

495

(210) M 2022 00546
(151) 27/01/2022
(732) R.N.P. ROMSILVA-

ADMINISTRAŢIA PARCULUI
NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
RA, STR. PIETII, NR. 7, JUDETUL
VALCEA, HOREZU, 245800,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Parcul Național
Buila Vânturarița

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.05.20

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

41. Servicii de educație, instruire și divertisment,
activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 00549
(151) 27/01/2022
(732) PRO ARHITECTURA S.R.L., STR.

IOAN ALEXANDRU NR. 15, JUDEȚ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

PRO.ARHITECTURA
ARHITECTURĂ

URBANISM RESTAURARE
CONSULTANȚĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.11;
26.04.01; 24.17.02

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
galben, gri, negru, alb

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#3fbbcc), negru (HEX #1d2949), alb
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(210) M 2022 00550
(151) 27/01/2022
(732) LIANA ROBA, STR. CALEA

TURZII, NR. 239 A, AP. 13,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 20, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DEUS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.06

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, intermediere de
contracte (pentru terți), intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor.
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de
imobile, administrare de proprietăți imobiliare,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, brokeraj
imobiliar, consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, consultanță privind bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri

imobiliare, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii
de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2022 00552
(151) 27/01/2022
(732) ZUM-ZUM, SOCIETATE CU

RĂSPUNDERE LIMITATĂ , STR.
ALBA-IULIA, 200/3, AP. (OF.) 45,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 30-32, ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ZUM-ZUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Sirop de agave, ienibahar, pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, anason,
sos de mere, preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară/
bicarbonat de sodiu pentru gătit, baozi, făină de
orz, mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap, agenţi de legare pentru
îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de
pâine, pâine firimituri, hrişcă, procesată, făină de
hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos, pudră de tort,
cocă de tort / aluat de tort, glazură de tort, torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele/ caramele,
sare cu ţelină, preparate din cereale, batoane
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de cereale, gustări pe bază de cereale, băuturi
pe bază de muşeţel, sandvişuri cu brânză,
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare, chipsuri
(produse din cereale), ciocolată, băuturi din
ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodentii), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele

medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (placinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei
de albine, budinci, quiche, quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish, orez, prăjituri de orez,
budincă de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază de
orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran, sago,
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri, agenţi de legare pentru cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
algă marină, seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan, fulgi de gheaţă cu fasole roşie îndulcită,
sorbeturi/şerbeturi, tăiţei soba, pâine fără gluten,
tamarind (condiment), laksa, profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă
de zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
apă de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, harissa, pastă de
ghimber, făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar,
băţ de lemn dulce, preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh, tacos,
tapioca, făină de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei
udon, pâine nedospită, cafea neprăjită, arome
de vanilie pentru uz culinar, vanilină, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
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vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat, băuturi pe bază de ceai cu lapte.
35. Colectarea de informații privind publicitatea,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional,
crearea materialului publicitar, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de conceptii de publicitate,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
mostre de produse, organizare și plasare de
reclame, organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de campanii publicitare, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
producție de clipuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de material publicitar vizual,
producție de material publicitar, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicitate
online, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate televizată,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,

intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte pentru terti privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, obținere de contracte de vânzare
de produse, pentru alte persoane, organizare
de cumpărări colective, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, servicii de
achiziții, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi automate de stoc
pentru întreprinderi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, vânzare prin licitație publică.

───────

(210) M 2022 00553
(151) 27/01/2022
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT, NR.2, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

adora Kids

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, produse
cosmetice, produse cosmetice pentru copii,
beţişoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi, deodorante de uz uman sau veterinar,
apă de colonie, pastă de dinţi, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante.

8. Linguri, cuţite de masă, furculiţe şi linguri
pentru bebeluşi.
9. Anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane de
protecţie din azbest pentru pompieri, aparate

şi instrumente pentru astronomie, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, analizoare
pentru identificarea bacteriilor utilizate în
scopuri medicale, brăţări anti-greaţă, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, sâni artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete
pentru hrănirea bebeluşilor, bandaje ortopedice
pentru articulaţii/ bandaje ortopedice pentru
articulații, bandaje, elastice, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri, electrice,
pentru scopuri medicale, pături, electrice, pentru
scopuri medicale, aparate de kinetoterapie
de uz medical, analizoare pentru măsurarea
grăsimii corporale, aparate pentru monitorizarea
compoziţiei corporale, brăţări pentru scopuri
medicale, pompe de sân, perii pentru curăţarea
cavităţilor corporale, truse dotate cu instrumente
medicale, saltele pentru naştere, scaune toaletă,
articole de îmbrăcăminte de compresie, plasturi
de răcire pentru scopuri medicale, corsete
pentru scopuri medicale, perne pentru scopuri
medicale, tetine pentru bebeluşi / suzete
pentru bebeluşi, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, perne de încălzire,
electrice, pentru scopuri medicale / termofoare,
electrice, pentru scopuri medicale, saltele cu
apă pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, centuri
pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, cupe menstruale, aspiratoare nazale,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică,
tălpi ortopedice, articole ortopedice, feşe
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
recipiente pentru aplicarea medicamentelor,
foarfeci pentru chirurgie, eşarfe (bandaje
de susţinere), spirometre (aparate medicale),
scuipători pentru scopuri medicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, sonde
chirurgicale, aparate şi instrumente chirurgicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din materiale
artificiale, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale / aparate utilizate în
analizele medicale, raclete pentru curăţarea

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#00A859), (Hex #59B952), (Hex
#A8CF45), portocaliu (Hex #F37535),
roz (Hex #EC268F), (Hex #ED2F59),
rosu (Hex #ED3237), mov (Hex
#A53692), albastru (Hex #51A8B1)

5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
plasturi adezivi / leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale / leucoplasturi pentru
scopuri medicale, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, scutece pentru bebeluşi /
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, tampoane
pentru alăptat, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, zahăr candel cristalizat de uz
medical, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, pansamente,
medicale, alimente pentru bebeluşi, şampoane
medicamentoase, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, pastă de dinţi
medicinală, lapte praf pentru bebeluşi.
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limbii, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, centuri ombilicale, cleme pentru
tetine/ cleme pentru suzete, măști faciale
terapeutice, dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, zdrobitoare de medicamente,
lămpi curative de uz medical, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, bandaje pentru susținere.
20. Saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
paturi, scaune înalte pentru bebeluşi, saltele
pentru ţarcurile pentru copii, saltele, perne (de
dormit), scaune / bănci (scaune), mese, mese
din metal, cărucioare (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete,
patuturi pentru copii.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, cărţi de joc,
jucării de pluş, ursuleţi de plus.
35. Publicitate in domeniul medical si
farmaceutic, închirierea spaţiului publicitar în
legătură cu produse medicale și farmaceutice,
închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare în legătură cu produse
medicale și farmaceutice, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea produselor medicale și farmaceutice,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare în legătură cu domeniul medical și
farmaceutic, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, închirierea
de standuri de vânzare pentru produse
farmaceutice, marketing cu public ţintă în
domeniul medical și farmaceutic.
42. Servicii de calibrare (măsurare) în scopuri
farmaceutice, analiză chimică în scopuri
farmaceutice, servicii de chimie, studii clinice,
proiectare industrială în scopuri farmaceutice,
efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice în scopuri farmaceutice, consultanţă
tehnologică în scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2022 00554
(151) 31/01/2022
(732) TRANSILVANIA SPORT HORSE

COMPANY S.R.L, STR. HENRI
BARBUSSE NR.44-46, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400616,
CLUJ, ROMANIA

(540)

WILD HILLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.03.15

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

36. Închirieri de birouri, asigurări pentru birouri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru
la comun), închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de spații pentru birouri, închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), servicii
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrarea locuințelor, afaceri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de achiziții imobiliare, punere la dispoziție
de locuințe (inchirierea apartamentelor,
organizare de închirieri de apartamente,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
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de locuințe (apartamente), închiriere de săli
de expoziție, închiriere de centre de afaceri,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, imobiliare (managementul
proprietăților), gestiunea bunurilor imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
administrare de închiriere de apartamente,
închiriere de case, închiriere de exploatări
agricole, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
închirieri de clădiri, organizare de închirieri
imobiliare, colectarea chiriilor, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare).

41. Servicii educative oferite de cluburi,
servicii educative, de divertisment și sportive,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, băi publice (piscine), cabarete și
discoteci, centre de divertisment, certificare
de servicii de educație, cluburi de fani,
cluburi de noapte, cinematografe, concursuri
cu cai, concursuri hipice, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de film, degustare de vinuri (servicii
de divertisment), desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment de tipul festivalurilor etnice,
divertisment de tipul concursurilor de frumusețe,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
muzical, divertisment teatral, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, expoziții canine, efectuare de
expoziții cu animale, expoziții de animale,
expoziții de animale și dresură de animale,
proiecții de filme cinematografice, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare de
case gonflabile în scopuri recreative, furnizare
de centre de recreere, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de instalații
de antrenement pentru curse cu obstacole,
furnizare de instalații de joacă pentru copii,
furnizare de instalații de cinematograf, furnizare
de instalații de teatru, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare de
instalații pentru reprezentațiile în direct ale unui
grup muzical, furnizare de instalații recreative,

37. Construirea de zone rezidențiale,
construcția de clădiri, construcția de
compartimente modulare de birou, construcția
de complexuri pentru întreprinderi, construcția
de complexuri sportive, construcția de
complexuri în scop recreativ, construcție de
birouri, construcție de case, construcție de centre
de recreere, construcție de clădiri, construcție
de clădiri de apartamente, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
complexuri cu piscine de înot, construcție de
magazine, construcție de proprietăți, construcție
de proprietăți comerciale, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de standuri pentru
târguri comerciale și expoziții, construcție de
spații de cazare interioare, construcție de
terenuri sportive, construcții, construcții civile,
construcții de bazine de înot, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură, construcții
și reparații de clădiri, construire de locuințe
private, construire de locuri de cazare pentru
turism, consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
consultații pentru construcții, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații referitoare la construcția de clădiri,
informații în domeniul construcțiilor, informații
în materie de construcții, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, servicii de
consiliere cu privire la construcția de clădiri și de
alte structuri, servicii de construcții, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
servicii de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, amenajări interioare ale birourilor.
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furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de săli de dans, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru dans,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare de
spații pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații teatrale pentru arte interpretative, furnizare
de tiroliene pentru recreare, furnizare de spații
în aer liber pentru jocuri de paintball, furnizare
de zone de recreere sub formă de zone de
joacă pentru animale de companie, furnizarea
de instalații pentru activități de recreere în aer
liber, grădini cu acces public, jocuri de noroc,
informare în legătură cu activități culturale,
informații referitoare la recreere, informații în
materie de divertisment, music-hall, organizare
de activități recreative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de carnavaluri, organizare
de cluburi de fani, organizare de competiții,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de expoziții canine, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de turnee de recreere, organizare de
webinare, organizare și coordonare de activități

culturale, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și prezentare
de spectacole, organizare și realizare de
tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de baluri, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, educație,
divertisment și sport, turnee sub formă de servicii
de divertisment, tabere de vară (divertisment
și educație), tabere de recreere, studiouri
cinematografice, sport și fitness, spectacole
de rodeo, spectacole de focuri de artificii,
spectacole de dans, spectacole cu animale,
sisteme de joc (divertisment, educație), servicii
specifice școlilor (educație), servicii specifice
parcurilor de aventură pentru copii, servicii
sportive și de fitness, activități sportive, activități
sportive și de recreere, administrare de centre
de fitness, antrenament (instruire), antrenament
sportiv, antrenament pentru fortificare și
îmbunătățire a condiției fizice, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, antrenamente
sportive, asistență profesională individualizată
(coaching), cluburi de agrement cu instalații
sportive, coaching sportiv, organizare de
competiții sportive, concursuri de aerobic,
consultanță în domeniul antrenamentului pentru
menținerea condiției fizice, coordonare de
evenimente sportive, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, cursuri de
educație fizică, cursuri de exerciții în grup,
cursuri de golf, cursuri de instruire privind
menținerea formei fizice, cursuri de pregătire
sportivă, cursuri de pregătire în activități
sportive, divertisment de tipul competițiilor
desfășurate pe pistă și pe teren, educație
fizică, educație sportivă, exploatarea instalațiilor
sportive, facilități de înot, furnizare de informații
despre activități sportive, furnizare de informații
referitoare la caii de curse, furnizare de informații
referitoare la sport, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, furnizare de
instalații pentru călărie, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de
decernare de premii, furnizare de instalații pentru
menținerea condiției fizice, furnizare de instalații
pentru practicarea exercițiilor fizice în cluburi de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

503

sport, furnizare de instalații pentru săli de sport,
furnizare de instalații pentru turnee sportive,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, furnizare de săli de sport,
furnizare de terenuri de baseball, furnizare de
terenuri de tenis, furnizarea de echipamente și
de cursuri de pregătire în domeniul exercițiilor
fizice, furnizarea de informatii legate de
evenimente sportive, furnizarea de instalații
pentru cursele de cai, furnizarea de instalații
pentru fitness și exerciții fizice, furnizarea de
săli de sport, furnizarea instalațiilor pentru
călărie, furnizarea instalațiilor sportive, instruire
pentru menținerea condiției fizice, instruire în
domeniul educației fizice, instruire în materie
de educație fizică, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
competiții sub formă de curse, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
concursuri ecvestre, organizare de evenimente
hipice, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive cu animale,
organizare de întâlniri hipice, organizare de
turnee sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de curse de cai,
organizarea de curse de cai, pregătire în
echitație, organizarea turneelor sportive, școli
de călărie, servicii ale cluburilor de fitness,
punerea la dispoziție de instalații pentru
menținerea condiției fizice, pregătire sportivă,
producție de evenimente sportive, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii ale unui antrenor personal, servicii de
antrenament pentru activități sportive, servicii de
antrenamente fizice, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune, servicii
de cluburi de sănătate (antrenamente), servicii
de consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii de
divertisment legate de sport, tabere pentru
călărie, supravegherea executării exercițiilor
fizice, servicii sportive, servicii în materie
de educație fizică, servicii recreative legate
de echitație, servicii pentru parcuri sportive,
servicii informative cu privire la sporturi,
servicii educative în domeniul sportului, servicii
educative pentru menținerea condiției fizice,
servicii de recreere și instruire, servicii de
pregătire în echitație, servicii de ghiduri de
vânătoare, servicii de educare sportivă, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii recreative pentru persoanele

în vârstă, servicii recreative legate de drumeții
și camping, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii educative oferite de
școli, servicii educative și de instruire, academii
(educație), acordarea de premii în educație,
ateliere organizate în scopuri educative,
coaching pentru viață (instruire), consiliere
în carieră (educație), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în materie
de fitness, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
expoziții cu scop educativ, coordonare de
expoziții în scopuri recreative, cursuri de instruire
în tabere educative, cursuri de meditație,
demonstrații în scop de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, educație, dresaj de
cai, dresaj de animale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, formare privind
sănătatea și starea de bine, formare în dresaj
de animale, furnizare de centre de pregătire,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de informații
cu caracter educativ în domeniul sănătății
și condiției fizice, furnizare de informații în
materie de educație, furnizare de instalații
folosite în scop educațional, furnizare de instalații
pentru practicarea exercițiilor fizice, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
servicii de exerciții pentru animale, furnizare de
servicii educative în domeniul sănătății, instruire
educativă, instruire, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, instruire în materie de
educație fizică pentru adulți și copii, instruire
pentru vânătoare, organizare de antrenamente
de sport, organizare de activități didactice,
organizare de cursuri, organizare de evenimente
educative, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, organizare și coordonare
de conferințe cu scop educativ, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de ateliere de lucru, pregătire
și instruire, pregătire pentru stiliștii care se
ocupă de animale, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre
after-school, școli de dresaj de animale,
școli pentru somelieri, seminarii educative,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii
educative privind servirea la mese, servicii
educative privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor, servicii educative în sectorul
industriei horticole, servicii educative în sectorul
industriei agricole, servicii educaționale și
de instruire cu privire la sport, servicii de
spectacole în direct, servicii de planificare
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de petreceri, servicii de jocuri de noroc,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment în centre de vacanță,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment,
servicii de club de cabaret, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), săli de jocuri,
săli de cinema, servicii de agrement, servicii
culturale, servicii ale centrelor de divertisment,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
proiectarea filmelor, producție de spectacole,
planificarea de spectacole, planificarea de
recepții (divertisment), planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
spectacole în scopuri culturale, parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, servicii specifice parcurilor de distracții și
tematice, servicii specifice parcurilor de distracții,
servicii specifice parcurilor de aventură, parcuri
de distracție, grădini zoologice unde animalele
pot fi mângâiate, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, divertisment de tipul
parcurilor de atracții, furnizare de spații pentru
parcuri tematice.
43. Cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de centre comunitare pentru adunări
și întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de săli
de conferințe, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli de reuniune, organizare
de recepții pentru nunți (spații), închiriere de
săli pentru evenimente sociale, servicii de

cazare pentru reuniuni, închiriere spații pentru
birouri temporare, închiriere de săli pentru
expoziții, case de oaspeți, case de vacanță,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, cazare
temporară oferită de ferme de agrement,
furnizare de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară pentru oaspeți, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, hanuri turistice, hosteluri, servicii oferite
de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, pensiuni, rezervare de locuri de cazare
la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, închiriere de case de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, servicii de cazare
hotelieră, servicii hoteliere, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere,
închiriere de camere ca locuință temporară,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de adăpost de animale, servicii ale
agențiilor de cazare, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanțe,
închiriere de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de recepție pentru
cazare temporară (înmânare de chei), servicii
de închiriere de camere, spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
închiriere de clădiri modulare transportabile,
asigurarea de hrană și băuturi, baruri, bodegi
de vinuri, baruri de cocteiluri, bufete cu
autoservire, cantine, ceainării, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
prepararea mâncării, restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
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44. Servicii de îngrijire a animalelor, țesălarea
animalelor, perierea animalelor de companie,
toaleta animalelor, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea animalelor, îngrijire de animale de
companie, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, consiliere în domeniul
agricol, consultanță agricolă, combaterea
dăunătorilor în agricultură, consultanță agricolă
în domeniul fertilizării, consultanță profesională
în domeniul agriculturii, consultanță referitoare
la plantarea copacilor, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
consultanță în domeniul viticulturii, consultanță
și servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, cultivarea de struguri
pentru producerea vinului, curățarea arborilor,
distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii pentru
agricultură, servicii silvice, servicii de viticultură,
servicii de reîmpădurire, servicii de pepinierist,
servicii de combatere a animalelor sălbatice
dăunătoare, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de consiliere cu privire la
agricultură, servicii de consultanță cu privire la
culturile din agricultură, servicii de informare
în sectorul agricol, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii apicole,
servicii agricole, horticole și silvice referitoare
la recultivarea siturilor industriale abandonate,
servicii agricole și veterinare, servicii agricole
cu privire la conservarea mediului, semănare,
restaurare de habitate forestiere, însămânțare,
plantare de copaci, furnizare de informații online
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, furnizare de dotări pentru grădini
comunitare, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, amenajare peisajistică, design de
grădină și peisagistic, proiectare (design) de
grădini, servicii de amenajare a grădinilor, servicii
de arhitectură peisageră, servicii de consiliere
cu privire la proiectarea de grădini, servicii de
consiliere în materie de proiectare a gazonului,
amplasare de gazon, aranjamentul florilor,
consultanță referitoare la cultivarea plantelor,
consultanță în grădinărit, creşterea plantelor,
cultivare agricolă, cultivare de plante, furnizare
de informații despre plantarea pomilor în
grădini, furnizare de informații despre grădinărit,
furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
grădinărit, horticultură, grădinărit peisagistic,
semănat, plantarea unei grădini cu copaci,
plantare de specii de floră, îngrijirea grădinii
sau a straturilor de flori, întreținere de grădini,
întreținerea gazonului, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), servicii de seră,

bufet, servicii de cantină, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de organizare
de banchete, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de somelier, servicii
de terasă berărie, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de băuturi alcoolice, servirea
de băuturi în berării, snack-baruri, pensiuni
pentru animale, pensiuni pentru cai, servicii de
pensiuni pentru animale de companie, servicii
de supraveghere de zi pentru câini, servicii
de îngrijire pe timpul zilei a animalelor de
companie, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
rezervare de camere de hotel pentru călători,
rezervare de cazare la hotel, rezervare de
cazare temporară sub formă de case de
vacanță, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, consiliere în domeniul
culinar, consultații privind rețetele de gătit,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, furnizare de informații cu
privire la servicii de bar, rezervări la restaurant,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de critică
gastronomică (furnizare de informații cu privire
la mâncare și băutură), servicii de rezervare
a meselor, servicii de rezervări la restaurant,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru expoziții, închiriere de mobilier pentru
prezentări, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.
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servicii de pepiniere, servicii de grădinărit,
servicii de consultanță cu privire la culturile din
horticultură, servicii de consiliere referitoare la
horticultură, servicii de aranjament floral, servicii
pentru horticultură, ferme agricole, servicii
agricole, servicii de cultivare a gazonului natural,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii pentru semănarea în rânduri, ferme de
animale, ferme pentru cai, creștere de cai de
rasă, servicii de prăsilă și reproducere pentru cai.

───────

(210) M 2022 00555
(151) 27/01/2022
(732) GULLIVER INVESTMENTS

S.R.L., BLD. PIPERA NR.1- VIIIC,
ET.5, AP.87, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

GULLIVER INVESTMENTS
BUSINESS THAT
MAKES SENSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 14.05.02

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

36. Afaceri imobiliare, brokeraj imobiliar, servicii
imobiliare, agenție imobiliară, consultanță
imobiliară, agenții imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), organizare de închirieri
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, asistență în domeniul

achizițiilor imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

───────

(210) M 2022 00557
(151) 27/01/2022
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

1 UNIFY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao zahar, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────
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(210) M 2022 00559
(151) 27/01/2022
(732) FILDAS TRADING, STR. BANAT,

NR.2, JUDEȘ ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

adora Mami

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.05.23; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06

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

3. Preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu
cele pentru scopuri medicale, şerveţele pentru
bebeluşi impregnate cu preparate de curăţare,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi,
deodorante de uz uman sau veterinar, apă de
colonie, pastă de dinţi, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante.
5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
plasturi adezivi / leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale / leucoplasturi pentru
scopuri medicale, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, scutece pentru bebeluşi /
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de

8. Linguri, cuţite de masă, furculiţe şi linguri
pentru bebeluşi.
9. Anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane de
protecţie din azbest pentru pompieri, aparate
şi instrumente pentru astronomie, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, analizoare
pentru identificarea bacteriilor utilizate în
scopuri medicale, brăţări anti-greaţă, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, sâni artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete
pentru hrănirea bebeluşilor, bandaje ortopedice
pentru articulaţii/ bandaje ortopedice pentru
articulații, bandaje, elastice, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri, electrice,
pentru scopuri medicale, pături, electrice, pentru
scopuri medicale, aparate de kinetoterapie
de uz medical, analizoare pentru măsurarea
grăsimii corporale, aparate pentru monitorizarea
compoziţiei corporale, brăţări pentru scopuri
medicale, pompe de sân, perii pentru curăţarea
cavităţilor corporale, truse dotate cu instrumente
medicale, saltele pentru naştere, scaune toaletă,
articole de îmbrăcăminte de compresie, plasturi
de răcire pentru scopuri medicale, corsete

(591) Culori revendicate: verde
(HEX#00A859), portocaliu
(HEX#F37535), roz (HEX#EC268F),
verde deschis (HEX#59B952),
roșu (HEX#Ed3237), roșu
inchis (HEX#EF4637), albastru
(HEX#4AC0EF)

baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, tampoane
pentru alăptat, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, zahăr candel cristalizat de uz
medical, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, pansamente,
medicale, alimente pentru bebeluşi, şampoane
medicamentoase, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, pastă de dinţi
medicinală, lapte praf pentru bebeluşi.
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pentru scopuri medicale, perne pentru scopuri
medicale, tetine pentru bebeluşi / suzete
pentru bebeluşi, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, perne de încălzire,
electrice, pentru scopuri medicale / termofoare,
electrice, pentru scopuri medicale, saltele cu
apă pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, centuri
pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, cupe menstruale, aspiratoare nazale,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică,
tălpi ortopedice, articole ortopedice, feşe
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
recipiente pentru aplicarea medicamentelor,
foarfeci pentru chirurgie, eşarfe (bandaje
de susţinere), spirometre (aparate medicale),
scuipători pentru scopuri medicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, sonde
chirurgicale, aparate şi instrumente chirurgicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din materiale
artificiale, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale / aparate utilizate în
analizele medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, centuri ombilicale, cleme pentru
tetine/ cleme pentru suzete, măști faciale
terapeutice, dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, zdrobitoare de medicamente,
lămpi curative de uz medical, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, bandaje pentru susținere.
20. Saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
paturi, scaune înalte pentru bebeluşi, saltele
pentru ţarcurile pentru copii, saltele, perne (de
dormit), scaune / bănci (scaune), mese, mese
din metal, cărucioare (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete,
Pătuţuri pentru copii.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, cărţi de joc,
jucării de pluş, ursuleţi de pluş.
35. Publicitate in domeniul medical si
farmaceutic, închirierea spaţiului publicitar în
legătură cu produse medicale și farmaceutice,
închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare în legătură cu produse
medicale și farmaceutice, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea produselor medicale și farmaceutice,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte

publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare în legătură cu domeniul medical și
farmaceutic, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, închirierea
de standuri de vânzare pentru produse
farmaceutice, marketing cu public ţintă în
domeniul medical și farmaceutic.
42. Calibrare (măsurare) în scopuri
farmaceutice, analiză chimică în scopuri
farmaceutice, servicii de chimie, studii clinice,
proiectare industrială în scopuri farmaceutice,
efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice în scopuri farmaceutice, consultanţă
tehnologică în scopuri farmaceutice

───────

(210) M 2022 00560
(151) 27/01/2022
(732) BIANSI EGO S.R.L., STR. HERTA,

NR. 18, PARTER, BL. X3, SC. A,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

i have

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08

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

clase:
34. Cutii pentru țigări electronice, huse
pentru țigări electronice, atomizoare pentru
țigări electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, cartușe pentru țigări electronice,
cartuşe înlocuibile pentru țigări electronice,
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produse pentru curățarea țigărilor electronice,
seturi pentru fumători de țigări electronice,
cartușe cu reîncărcare pentru țigările electronice,
soluții lichide pentru utilizare în țigări electronice,
gudron din tutun destinat utilizării în țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, lichid pentru țigări
electronice (lichid electronic) compus din arome
sub formă lichidă pentru reumplerea cartușelor
de țigări electronice, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
cartușe vândute pline cu arome chimice sub
formă lichidă pentru țigările electronice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00561
(151) 27/01/2022
(732) CIP SECURITY TM SRL, STR.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040171, ROMANIA

(540)

CIP SECURITY TM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2022 00562
(151) 27/01/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA

TRANDAFIRILOR, NR.19,
BL.P1, ET.4, AP.19, JUDEȚUL
DAMBOVIȚA, TARGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Apogeum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00563
(151) 27/01/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA

TRANDAFIRILOR, NR.19, BL.P1,
ET.4, AP.19, JUDEȚ DAMBOVIȚA,
TARGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4,
041256, ROMANIA

(540)

Valahorum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

───────

TRANSILVANIA, NR.32, AP. 6,
CAM. 1, JUDEȚ TIMIȘ, MOȘNIȚA
VECHE, TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2022 00564
(151) 27/01/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA

TRANDAFIRILOR NR.19, BL.P1,
ET.4, AP.19, JUD. DAMBOVITA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

Summit valahorum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00565
(151) 27/01/2022
(732) STAR GLASS DECOR SRL,

TANTARENI NR. 84, JUDEȚ
PRAHOVA, BLEJOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Star Decor

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.05.01; 01.01.01; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.01; 05.03.15

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

31. Aranjamente și decorațiuni din flori uscate,
naturale, criogenate și proaspete.
35. Publicitate, lucrări de birou, conducerea
și administrarea afacerilor, servicii de comerț
cu aranjamente și decorațiuni din flori uscate,
naturale, criogenate și proaspete.

───────

(210) M 2022 00566
(151) 27/01/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL S.A.,

ȘOS. VIRTUȚII NR. 148, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STHORM WE'VE
GOT YOU COVERED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 01.15.03

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, roz, verde,
albastru, negru, alb
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(210) M 2022 00567
(151) 27/01/2022
(732) HEALTH LABS CARE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.,
UL. SIENKIEWICZA 81/3/200,
BIAŁYSTOK, 15-003, POLONIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

H Health Labs Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 05.03.13; 05.03.14

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

3. Farduri, cosmetice funcționale, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub formă
de gel, produse cosmetice sub formă de lotiune,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice sub
formă de pudra, gel pentru față și corp, creme de
fata de uz cosmetic, produse de îngrijire a pielii,
produse de îngrijire a feței, produse exfoliante
pentru ten si corp, măști cosmetice pentru față
și corp, produse de demachiere, cosmetice
profesionale, cosmetice pentru utilizare pe păr,
saruri de baie, geluri de dus, săpun, lapte
demachiant pentru toaleta, balsamuri cosmetice,
geluri si pudre pentru fata, corp si maini, uleiuri
pentru bronzare, produse după plajă, de uz
cosmetic, machiaj pentru față și corp, preparate
de machiaj pentru față și corp, șampoane, geluri
pentru îngrijirea părului, spume pentru îngrijirea
părului, măști pentru îngrijirea părului, uleiuri
eterice, geluri de curățare, tonere de curățare,
preparate cosmetice de curățare, cosmetice
exfoliante, loțiuni de curățare a pielii, balsam
pentru piele, emolienți pentru piele, decolorante
pentru piele, gel hidratant pentru piele, tonere
pentru piele, țesături impregnate cu preparate
de curățare, preparate de îngrijire a pielii

pentru îndepărtarea ridurilor, truse cosmetice,
preparate pentru spălare, preparate cosmetice
pentru bronzare, preparate de protecție solară,
cosmetice pentru bronzarea pielii, parfumerie,
lotiuni de par, uleiuri de baie, uleiuri pentru
toaletă, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri pentru
parfumuri si esențe, lotiuni de baie, preparate
pentru igiena intimă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice.
5. Suplimente dietetice pentru consumul uman,
preparate din vitamine, preparate medicinale,
suplimente nutritive, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente dietetice pentru
oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pe
bază de albumină, capsule pentru slăbit,
preparate dietetice și nutritive, alimente pentru
uz medical special, amestec de băuturi dietetice,
bauturi cu vitamine, suplimente alimentare sub
formă lichidă, suplimente alimentare sub formă
de pudra, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
amestecuri de băuturi sub formă de pudră
ce contin suplimente alimentare, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
alimentare cu albumină, suplimente dietetice
de proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente proteice sub formă de shake-uri,
suplimente alimentare personalizate.
30. Cafea cu extracte de plante, ceai, ceai pudra
stil matcha, cacao, cafea artificială, cafea cu
aditivi.
32. Bauturi racoritoare, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, smoothies, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu
extracte de plante, băuturi care conțin vitamine.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și en-
gros furnizate online, în legătură cu următoarele
bunuri: suplimente alimentare, cosmetice,
produse de uz alimentar special, suplimente
medicale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
publicitate și marketing, marketing destinat unui
anumit scop, marketing pe internet, campanii de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
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alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, publicitate
prin intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicare de materiale publicitare
online.
44. Furnizarea de informații referitoare la
urmatoarele produse: suplimente alimentare
dietetice, cosmetice si alimente din plante,
servicii de consultanță referitoare la suplimente
alimentare personalizate, servicii de consultanță
in domeniul nutritiei, servicii de consultanță
alimentara, servicii de consultanță dietetica,
servicii de consultanță in domeniul nutritiei si
suplimentelor alimentare, planuri personalizate
de suplimente alimentare, orientare alimentară,
sfaturi dietetice, consiliere si informare in
domeniul sanatatii, consiliere cu privire la
suplimente alimentare, furnizarea de informații
despre sănătate, sfaturi nutriționale, cosmetice și
suplimente alimentare prin intermediul site-urilor
web sau al canalelor de telecomunicații.

───────

(210) M 2022 00568
(151) 27/01/2022
(732) ALEX MELCOVICH BH S.R.L.,

STR. ION IONESCU DE LA BRAD
NR. 33D, JUD. NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

CiGarson

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

34. Țigarete electronice, vaporizatoare orale
pentru fumători.

───────

(210) M 2022 00569
(151) 27/01/2022
(732) EVALO SMART VALUATIONS

SRL, STR. DR IACOB FELIX,
NR.21, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011031, ROMANIA

(540)

EVALO

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

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#1088ff), roșu (HEX#ff5500), gri
(HEX#6d6e71)
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 00570
(151) 27/01/2022
(732) ARTMANIA AGENCY S.R.L., STR.

PROF. GRIGORE COBĂLCESCU
NR. 7, AP. 11, MANSARDĂ,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Rockument
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, respectiv: articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte și de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornice şi instrumente
pentru măsurarea timpului, a produselor
de design și decorațiuni, obiecte de artă,
instrumente muzicale, a produselor de papetărie,
legătorie, tipărituri, a produselor de divertisment,
jocuri video, sport, a produselor alimentare,
a băturilor alcoolice si non-alcoolice, a
vinurilor, a produselor pentru fumători, din
tutun si înlocuitori (exceptând transportul lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, transmitere
de mesaje scurte (sms), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, servicii de transmisii digitale, servicii
de comunicații digitale, radiodifuziune sonoră
digitală, transmisie de informații digitale,
transmisie digitală de voce, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, transmisie
video prin rețele digitale, transmitere de
muzică digitală prin telecomunicații, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
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programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de seminarii si congrese, organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),

organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire
in domeniul muzical, servicii de divertisment
sub forma de spectacole sustinute de o
formatie care canta muzica vocala, spectacole
muzicale live, producție de înregistrări muzicale,
reprezentații muzicale în direct, servicii de
biblioteci muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică,
video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
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organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,

furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live,
închiriere de instrumente muzicale, organizare
de concerte muzicale pentru radio, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicarea de materiale multimedia
online nedescărcabile, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, divertisment de
tipul concertelor, organizare de concerte de
muzică în direct, organizare de festivaluri,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de fani, centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
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recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, servicii de divertisment cu jocuri pe
calculator și jocuri video, expoziții de artă, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, închiriere de spații pentru
artă interpretativă, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii de galerii de artă,
închiriere de lucrări de artă, servicii de expoziții
de artă.

───────

(210) M 2022 00572
(151) 28/01/2022
(732) BELL GATEWAY S.R.L.,

STR. FOIȘORULUI NR. 107,
MANSARDĂ PARȚIALĂ-CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LogiPic bell gateway

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 18.01.09; 16.03.01;
26.11.05

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri de
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil.
42. Găzduire servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, consultanță în proiectarea
site-urilor web, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, instalarea de software pentru
calculatoare, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, consultanță software pentru
calculatoare.

───────

(591) Culori revendicate: roșu 
(R217G2B43),alb (R255G255B255)
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(210) M 2022 00573
(151) 28/01/2022
(732) ALINA PAUL, STR. CEDRILOR

NR. 49, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DO SECURITY GRUP
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.01; 03.07.24

clase:
37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranță pentru protecția fizică a
bunurilor și indivizilor.

───────

(210) M 2022 00576
(151) 28/01/2022
(732) TOAMNA S.R.L., STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 68, JUD. OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL PROPERTY
S.R.L., STR. NICULAIE SEBE NR
5, BL. S24, AP. 21, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030405, ROMANIA

(540)

manini
(531) Clasificare Viena:

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
10.03.10; 24.15.01

clase:
28. Jucarii inteligente, jucării, jucării muzicale,
jucării electronice, pistoale (jucării), titireze
(jucării), vehicule (jucării), jucării gonflabile,
fluiere (jucării), jucării vorbitoare, păpuși (jucării),
jucării-balansoar, jucării zornăitoare, jucării
umplute, drone (jucării), jucării flexibile, jucării
antistres, jucării modulare, jucarii de desenat,
jucării cu baterii, jucarii pentru sugari, jucării
pentru cadă, jucării cu apă, jucării de baie,
capse detonante (jucării), discuri zburătoare
(jucării), jucării pentru păsări, jucării pentru pisici,
jucării din metal, jucării din plastic, jucării de
lemn, jucării cu radiocomandă, jucării pentru
animale, jucării din lemn, jucării pentru copii,
jucării cu balansare, jucării cu telecomandă,
jucării pentru câini, jucării din pânză, jucării de
construit, seturi de jucării, puzzle-uri (jucării),
jucării de împins, jucării de călărit, jucării de
pluș, jucării pentru apă, machete auto (jucării),
jucării din cauciuc, jucării pentru boxat, jucării de
tras, jucării mobile suspendate, căluți-balansoar

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

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Promovarea vânzărilor, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, publicitate online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
marketing direct, marketing digital, marketing
promoțional, campanii de marketing, marketing
de produse, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, promovarea
afacerii (publicitate), servicii promoționale
comerciale, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
publicitate, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
în reviste, organizarea de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate și marketing, publicitate
prin corespondență, agenții de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate pe
taxi, publicitate cu răspuns direct, servicii
promoționale de publicitate, publicitate directă
prin poștă, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate și reclamă, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, promovarea
comercială, promovare computerizată de
afaceri, servicii pentru promovarea exporturilor,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și
de promovare, promovare de produse prin
influeceri, promovarea serialelor (filme) pentru
terți, promovare de târguri în scop comercial,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de competiții și evenimente sportive, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet.

(jucării), jucării electronice didactice, jucării din
țesături, jucării acționate mecanic, jucării pentru
bebeluși, jucării electronice teleghidate, jucării
cu resorturi, perne umplute (jucării), jucării
cu pușculițe, jucării de bambus, telecomenzi
pentru jucării, titireze ca jucării, jucării de
nisip, zmeie ca jucării, jucării cu cheiță, jucării
cu roți, jucării de exterior, jucării mobile de
agățat pentru pătuț (jucării), jucării gonflabile de
călărit, jucării gonflabile de baie, capse pentru
pistoale (jucării), baloane de săpun (jucării),
jucării nemotorizate pentru călărit, jucării care
fac zgomot, jucării pentru copii mici, jucării
pentru animale domestice, machete de structuri
(jucării), jucării comercializate la set, machete de
clădiri (jucării), jucării gonflabile pentru piscină,
machete de mașini (jucării), jucării zburătoare
cu telecomandă, jucării hopa-mitică gonflabile,
machete de animale (jucării), figurine de acțiune
(jucării), elemente de construcții (jucării), puști
cu aerosoli (jucării), jucării electrice de acțiune,
jucării de acțiune electronice, jucării utilizate
în piscine, jucării legate de magie, avioane
cu catapultă (jucării), blocuri de construcție
(jucării), jucării acționate prin manetă, blocuri
de asamblare (jucării), jucării care se suprapun,
jucării din pluș inteligente, covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, dispozitive de
făcut zgomot (jucării), jucării din plastic pentru
baie, machete sub formă de jucării, jucării cu
cheiță (din metal), jucării pentru cărucioare de
copii, jucării pentru groapa cu nisip, pistoale
cu aer comprimat (jucării), jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru animale de companie,
jucării de acțiune cu baterii, jucării adaptate
pentru activități educative, jucării robot care
se transformă, jucării cu cheiță (din plastic),
mese multifuncționale pentru copii (jucării),
jucării gonflabile din cauciuc subțire, triciclete
pentru copii mici (jucării), covoare de joacă
puzzle (jucării), bastoane luminoase cu leduri
(jucării), jucării de mestecat pentru papagali,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, palme de
aplaudat (jucării sonore), jucării gonflabile sub
formă de bărci, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării cu roți acționate prin pedale, machete
de mașini (jucării sau jocuri), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
mașini pentru jocuri de pinball (jucării), jucării
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării cu
activități multiple pentru bebeluși, jucării-centru
de activități pentru copii, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării de construit care se îmbină.

───────
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(210) M 2022 00577
(151) 28/01/2022
(732) LIVIU IVASCU, PRELUNGIREA

GHENCEA 2589-293, SC. 2, ET. 4,
AP. 29, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061985, ROMANIA

(540)

AGRIVET

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────

(210) M 2022 00579
(151) 28/01/2022
(732) EMANUEL ROMOSAN, STR.

FLOARE ROȘIE NR. 7, BL. 51,
SC. 1, ET. 8, AP. 34, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROSAL
(531) Clasificare Viena:

29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 01.15.15

clase:
37. Servicii de curățenie, servicii de evacuare
(curățenie), curățenie în spațiile comerciale,
servicii de curățenie industrială, servicii de
curățenie domestică, curățenie în spații publice,
servicii de curățenie pentru birouri, furnizare
de servicii de curățenie, servicii de curățenie
a școlilor, servicii de curățenie pentru hoteluri,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie pentru toalete, servicii de curățenie și
de portărie, servicii de curățenie pentru hote,
servicii de curățenie pentru case particulare,
servicii de curățenie în uzine industriale, servicii
de menaj (servicii de curățenie), închirierea
de mașini și echipament pentru curățenie,
curățenie în locații înainte și după evenimente,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, servicii de evacuare a deșeurilor (servicii
de curățenie), servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, servicii de
curățenie pentru birouri, pe bază de contract,
servicii de curățenie pentru cluburi, pe bază
de contract închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
39. Colectare de deșeuri industriale, colectare
de deșeuri comerciale, colectare de deșeuri
menajere, colectare de deșeuri lichide, servicii
de colectare de colete, colectare de produse
reciclabile (transport), colectarea gunoiului
(exclusiv ridicarea gunoiului), servicii de

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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colectare a deșeurilor menajere, colectare de
pachete pe cale maritimă, colectare, transport
și livrare de produse, colectare și transport
de deșeuri electronice, colectarea de hârtie și
carton pentru reciclare, colectarea de gunoaie
și deșeuri menajere și industriale, colectarea
de deșeuri prin intermediul rețelei publice de
canalizare.
40. Reciclarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor
(tratarea deșeurilor), distrugerea deșeurilor,
incinerarea deșeurilor, reciclare de deșeuri,
tratarea deșeurilor (transformare), tratarea
deșeurilor chimice, tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea deșeurilor nucleare rafinarea
deșeurilor dentare tratarea deșeurilor industriale
tratarea deșeurilor periculoase gestionarea
deșeurilor periculoase tratare a deșeurilor,
tratarea deșeurilor toxice, transformare
(reciclarea deșeurilor), recuperarea materialelor
din deșeuri, tratarea deșeuri lor (transformare),
arderea deșeurilor și reziduurilor, incinerarea
deșeurilor și reziduurilor, tratarea (recuperarea)
deșeurilor industriale, incinerarea și distrugerea
deșeurilor, reciclare de gunoaie și deșeuri,
tratarea (recuperarea) materialelor din deșeuri,
tratarea deșeurilor periculoase prin încapsulare,
distrugerea deșeurilor și a gunoiului, servicii
de gestionare a deșeurilor (reciclare), sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile,
consultanță privind incinerarea gunoiului și
deșeurilor, consultanță privind distrugerea
gunoiului și deșeurilor, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile
(transformare), tratarea deșeurilor în domeniul
controlului poluării mediului.

───────

(210) M 2022 00580
(151) 28/01/2022
(732) COW GENETICS S.R.L., STR.

POSADA NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
BUCU, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

COW GENETICS
(531) Clasificare Viena:

29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.04.01; 03.04.24; 26.11.03;
26.11.08; 26.11.12

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate veterinare, articole veterinare, aparate
veterinare, instrumente veterinare, produse
farmaceutice veterinare și suplimente alimentare
veterinare, servicii de vânzare en-gross pentru
preparate farmaceutice veterinare, sanitare
și produse medicale, administrarea afacerilor
pentru cabinete veterinare.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, servicii de laborator
veterinar, furnizare informații și date cu privire la
cercetare și dezvoltare medicală și veterinară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de asistență în domeniul veterinar, furnizare
informații în domeniul veterinar, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, servicii

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de informații veterinare oferite pe internet,
consultanță profesională în materie de servicii
veterinare, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
chirurgicale veterinare, servicii de stomatologie
veterinară.

───────

POSADA NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
BUCU, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

Aristocrat Vet pentru
ca noua ne pasa

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate veterinare, articole veterinare, aparate
veterinare, instrumente veterinare, produse
farmaceutice veterinare și suplimente alimentare
veterinare, servicii de vanzare en-gross pentru
preparate farmaceutice veterinare, sanitare
și produse medicale, administrarea afacerilor
pentru cabinete veterinare.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale: servicii de cercetare
industriala și design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, servicii de laborator

veterinar, furnizare informatii și date cu privire la
cercetare și dezvoltare medicala și veterinară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de infrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de asistență în domeniul veterinar, furnizare
informații în domeniul veterinar, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, servicii
de infomatii veterinare oferite pe internet,
consultanță profesională în materie de servicii
veterinare, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
chirurgicale veterinare, stomatologie veterinară.

───────

I. C. BRĂTIANU NR. 54, ET. 3,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

boost by Adidana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.01.15

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

(210) M 2022 00581
(151) 28/01/2022
(732) COW GENETICS S.R.L., STR.

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

(210) M 2022 00586
(151) 28/01/2022
(732) S.C ADIDANA S.R.L, B-DUL

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
298C), portocaliu (Pantone 1655C),
galben (Pantone 803C), mov (Pantone
2090C, 2736C), roșu (Pantone 2028C),
verde (Pantone 3242C)
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4. Uleiuri industriale, lubrifianți, combustibili
pentru motoare, carburanți.
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisă, online, radio și TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 4.

───────

I.C. BRĂTIANU NR. 54, ET. 3,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

boost downstream

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 29.01.15

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

4. Uleiuri industriale, lubrifianți, combustibili
pentru motoare, carburanți.
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisă, online, radio și TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenții de import-export.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 4.

───────

(210) M 2022 00589
(151) 28/01/2022
(732) CORINA LENUȚA CHERECHEȘ,

STR. ROMER FLORIS NR. 48,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

CAMELOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de alimentație publică, servicii oferite de
restaurant, servicii de bistro, servicii oferite de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de unități
de cazare, servicii hoteliere, servicii de motel,
servicii de pensiune, rezervări pentru cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 00590
(151) 28/01/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Mai Mai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea

(210) M 2022 00587
(151) 28/01/2022
(732) S.C ADIDANA S.R.L, B-DUL

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
298C), portocaliu (Pantone 1655C),
galben (Pantone 803C), mov (Pantone
2090C, 2736C), roșu (Pantone 2028C),
verde (Pantone 3242C)
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imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare

electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
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împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de

închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 00591
(151) 28/01/2022
(732) SC ENACHE MORARIT SRL, STR.

CALEA BASARABIEI NR. 96B,
HUŞI, JUD. VASLUI, HUŞI, 735100,
VASLUI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

ENACHE-MORĂRIT MORĂRIT
ȘI PANIFICAȚIE din 1990

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.15; 05.07.01

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

clase:
30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
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pentru sandvișuri [pâine], patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi [pâine], pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
[biscuiți], biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale [făină alimentară], făină
de orz [pentru alimente], făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă [pentru alimente], făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe

uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
de brutărie: pâinii, produselor de patiserie
și cofetărie, pâinii proaspete, pâinii integrale,
pâinii multicereale, lipiei, lipiilor pentru sandvișuri
(pâine), patiseriilor, pâinii prăjite, pâinii crocante,
pâinii semicoapte, pâinii nefermentată, pâinii
daneze, pâinii pita, pesmetului din pâine, pâinii
fără gluten, chiflelor moi (pâinii), pâinii nan
(indiană), pâinii cu umplutură, pâinii cu usturoi,
pâinii de secară, batoanelor de pâine, pâinii
prăjite (biscuiți), biscuiților din pâine, pâinilor și
chiflelor, pâinii de malț, pâinii la aburi, pâinii
cu stafide, pâinii aromată cu condimente, pâinii
umplută cu fructe, pâinii coaptă în prealabil,
pâinii făcută cu drojdie, rulourilor de pâine
umplute, preparatelor de pâine cu malț, pâinii
nedospită în foi subțiri, pâinii cu bicarbonat
de sodiu, pâinii cu conținut scăzut de sare,
aluatului de pâine, amestecurilor pentru pâine,
concentratelor de pâine, amestecurilor pentru
pâine integrală, aditivilor pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produselor de
brutărie fără gluten, făinii, făinii comestibile,
făinii îmbogățite, făinii vegetale, făinii de ovăz,
făinii de cereale, făinii de grâu, făinii pentru
pizza, amestecurilor de făină, făinii de aluat,
făinii de copt, făină de orz, făină de soia, făinii
de mei, făinii de secară, făinii pentru prăjituri,
făinii pentru gogoși, făinii de tapioca, făinii gata
pentru copt, făinii de grâu necernută, făinii de
cereale prăjită, concentratului de făină pentru
alimente, făinii de amidon din grâu, preparatului
din cereale (făină alimentară), făinii de orz
(pentru alimente), făinii de soia pentru mâncare,
făinii de hrișcă (pentru alimente), făinii de grâu
de uz alimentar, făinii de porumb de uz alimentar,
făinii fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făinii din semințe oleaginoase pentru
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alimente, făinii din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făinii din amidon de orez, făină
de cartofi, de uz alimentar, tapioca (făină de)
de uz alimentar, amestecurilor de făină utilizate
pentru copt, cerealelor, preparatelor pe bază
de cereale, preparatelor alimentare pe bază de
cereale, cerealelor procesate pentru alimente de
consum uman, cerealelor procesate, alimentelor
preparate din cereale, semințelor de cereale
procesate, cerealelor preparate pentru consum
uman, cerealelor pentru alimente de consum
uman, cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, cerealelor pentru micul dejun, terci
și griș, alimentelor pe bază de cereale pentru
consum uman, pudrei de cereale, făinii de
cereale prăjită, preparatului din cereale (făină
alimentară), cerealelor pentru micul dejun, mușii
constând predominant din cereale, cerealelor
pentru mic dejun cald, cerealelor pentru micul
dejun din orez, cerealelor pentru micul dejun
care conțin fructe, cerealelor pentru micul
dejun care conțin fibre, cerealelor pentru micul
dejun care conțin miere, cerealelor pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecurilor
alimentare constând în fulgi de cereale și
fructe uscate, cerealelor pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, sorgului
prelucrat, macaroanelor, pastelor uscate,
pastelor prăjite, pastelor congelate, pastelor
ziti, pastelor făinoase umplute, conservelor
de paste, pastelor pentru supe, scoicilor
din paste, pastelor alimentare proaspete,
pastelor alimentare făinoase, pastelor făinoase
alimentare, pastelor din quinoa, pastelor din
hrișcă, pastelor din năut, pastelor din linte,
pastelor din orez, pastelor făinoase gata-
preparate, pastelor din grâu integral, pastelor
care conțin ouă, pastelor făinoase cu trufe,
alimentelor din paste făinoase uscate, pastelor
pentru încorporare în pizza, pastelor sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, pastelor făinoase alimentare pentru
consum uman, pastelor alimentare (aluaturi),
pastelor alimentare proaspete, pastelor făinoase
alimentare, tăițeilor, tăițeilor cu ou, tăițeilor din
grâu integral permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse de brutărie/ pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,

pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută,
făină de cereale prăjită, concentrat de făină
pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru utilizare la prepararea
pastelor, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, pudră de cereale, făină de cereale
prăjită, preparat din cereale (făină alimentară),
cereale pentru micul dejun, mușii constând
predominant din cereale, cereale pentru mic
dejun cald, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun, făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
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paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită în
foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, aluat de pâine,
amestecuri pentru pâine, concentrate de pâine,
amestecuri pentru pâine integrală, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, produse
de brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente

preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral,  informații și
consiliere  comercială  pentru consumatori 
(consiliere  consumatori) referitoarela produse 
de  brutărie,  pâine,  produse  de patiserie  și 
cofetărie,  pâine,  pâine  proaspătă, pâine 
integrală,  pâine  multicereale,  lipie,  lipii  
pentru sandvișuri (pâine), patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
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bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină gata
pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făină din amidon de orez, cartofi
preparate pentru consum uman, cereale pentru
alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și gris, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, pudră de
cereale, făină de cereale prăjită, preparat din
cereale (făină alimentară), cereale pentru micul
dejun, mușii constând predominant din cereale,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul
dejun care conțin fructe, cereale pentru micul
dejun care conțin fibre, cereale pentru micul
dejun care conțin miere, cereale pentru micul
dejun cu aromă de miere, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
cereale pentru micul dejun care conțin un
amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral,
reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comerciala, lucrări de
birou in legătură cu produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,

pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
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de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  servicii  de 
informații  comerciale  furnizate  online prin 
internet sau o rețea globala de calculatoare, cu 
privire     la produse de brutărie, respectiv:
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, pâine prăjită, pâine crocantă, pâine
semicoaptă, pâine nefermentată, pâine daneză,
pâine pita, pâine integrală, pâine multicereale,
pesmet din pâine, pâine fără gluten, chifle moi
(pâine), pâine nan (indiană), pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine de secară, batoane
de pâine, pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din
pâine, pâine și chifle, pâine de malț, pâine
la aburi, pâine cu stafide, pâine aromată cu
condimente, pâine umplută cu fructe, pâine
coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine
cu malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
cu bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut

uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  informații 
despre   vanzarea  de  produse,  prezentate 
sub forma unui ghid de comenzionline, cu 
funcție  de  cautare,  cu  privire la  produse  de 
brutărie,  pâine,  produse  de   patiserie  și 
cofetărie,  pâine,  pâine  proaspătă,  pâine
integrală,  pâine   multicereale,  lipie,  lipii
pentru sandvișuri (pâine), patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
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scăzut de sare, aluat de pâine, amestecuri
pentru pâine, concentrate de pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, aditivi pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produse de
brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de soia, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făină din amidon de orez, făină de
cartofi, de uz alimentar, făină de tapioca de uz
alimentar, amestecuri de făină utilizate pentru
copt, cereale, preparate pe bază de cereale,
preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale procesate, alimente preparate
din cereale, semințe de cereale procesate,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
pentru alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, alimente pe bază de
cereale pentru consum uman, pudră de cereale,
făină de cereale prăjită, preparat din cereale
(făină alimentară), cereale pentru micul dejun,
mușii constând predominant din cereale, cereale
pentru mic dejun cald, cereale pentru micul dejun
din orez, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, cereale pentru micul
dejun care conțin un amestec de fructe și fibre,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),

cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.

───────
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Sănătate înainte de toate!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
pentru sandvișuri [pâine], patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi [pâine], pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
[biscuiți], biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
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pâinii semicoapte, pâinii nefermentată, pâinii
daneze, pâinii pita, pesmetului din pâine, pâinii
fără gluten, chiflelor moi (pâinii), pâinii nan
(indiană), pâinii cu umplutură, pâinii cu usturoi,
pâinii de secară, batoanelor de pâine, pâinii
prăjite (biscuiți), biscuiților din pâine, pâinilor și
chiflelor, pâinii de malț, pâinii la aburi, pâinii
cu stafide, pâinii aromată cu condimente, pâinii
umplută cu fructe, pâinii coaptă în prealabil,
pâinii făcută cu drojdie, rulourilor de pâine
umplute, preparatelor de pâine cu malț, pâinii
nedospită în foi subțiri, pâinii cu bicarbonat
de sodiu, pâinii cu conținut scăzut de sare,
aluatului de pâine, amestecurilor pentru pâine,
concentratelor de pâine, amestecurilor pentru
pâine integrală, aditivilor pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produselor de
brutărie fără gluten, făinii, făinii comestibile,
făinii îmbogățite, făinii vegetale, făinii de ovăz,
făinii de cereale, făinii de grâu, făinii pentru
pizza, amestecurilor de făină, făinii de aluat,
făinii de copt, făină de orz, făină de soia, făinii
de mei, făinii de secară, făinii pentru prăjituri,
făinii pentru gogoși, făinii de tapioca, făinii gata
pentru copt, făinii de grâu necernută, făinii de
cereale prăjită, concentratului de făină pentru
alimente, făinii de amidon din grâu, preparatului
din cereale (făină alimentară), făinii de orz
(pentru alimente), făinii de soia pentru mâncare,
făinii de hrișcă (pentru alimente), făinii de grâu
de uz alimentar, făinii de porumb de uz alimentar,
făinii fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făinii din semințe oleaginoase pentru
alimente, făinii din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făinii din amidon de orez, făină
de cartofi, de uz alimentar, tapioca (făină de)
de uz alimentar, amestecurilor de făină utilizate
pentru copt, cerealelor, preparatelor pe bază
de cereale, preparatelor alimentare pe bază de
cereale, cerealelor procesate pentru alimente de
consum uman, cerealelor procesate, alimentelor
preparate din cereale, semințelor de cereale
procesate, cerealelor preparate pentru consum
uman, cerealelor pentru alimente de consum
uman, cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, cerealelor pentru micul dejun, terci
și griș, alimentelor pe bază de cereale pentru
consum uman, pudrei de cereale, făinii de
cereale prăjită, preparatului din cereale (făină
alimentară), cerealelor pentru micul dejun, mușii
constând predominant din cereale, cerealelor
pentru mic dejun cald, cerealelor pentru micul
dejun din orez, cerealelor pentru micul dejun
care conțin fructe, cerealelor pentru micul
dejun care conțin fibre, cerealelor pentru micul
dejun care conțin miere, cerealelor pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecurilor

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
de brutărie:  pâinii, produselor  de   patiserie  și
cofetărie, pâinii proaspete, pâinii integrale,  pâinii
multicereale,  lipiei,  lipiilor  pentru  sandvișuri 
pâine), patiseriilor, pâinii  prăjite, pâinii crocante,

necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale [făină alimentară], făină
de orz [pentru alimente], făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă [pentru alimente], făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.
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alimentare constând în fulgi de cereale și
fructe uscate, cerealelor pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, sorgului
prelucrat, macaroanelor, pastelor uscate,
pastelor prăjite, pastelor congelate, pastelor
ziti, pastelor făinoase umplute, conservelor
de paste, pastelor pentru supe, scoicilor
din paste, pastelor alimentare proaspete,
pastelor alimentare făinoase, pastelor făinoase
alimentare, pastelor din quinoa, pastelor din
hrișcă, pastelor din năut, pastelor din linte,
pastelor din orez, pastelor făinoase gata-
preparate, pastelor din grâu integral, pastelor
care conțin ouă, pastelor făinoase cu trufe,
alimentelor din paste făinoase uscate, pastelor
pentru încorporare în pizza, pastelor sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, pastelor făinoase alimentare pentru
consum uman, pastelor alimentare (aluaturi),
pastelor alimentare proaspete, pastelor făinoase
alimentare, tăițeilor, tăițeilor cu ou, tăițeilor din
grâu integral permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse de brutărie/ pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină

gata pentru copt, făină de grâu necernută,
făină de cereale prăjită, concentrat de făină
pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru utilizare la prepararea
pastelor, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, pudră de cereale, făină de cereale
prăjită, preparat din cereale (făină alimentară),
cereale pentru micul dejun, mușii constând
predominant din cereale, cereale pentru mic
dejun cald, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun, făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
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și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită în
foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, aluat de pâine,
amestecuri pentru pâine, concentrate de pâine,
amestecuri pentru pâine integrală, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, produse
de brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din

năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu  integral, informații și
consiliere     comercială    pentru    consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse 
de  brutărie,  pâine,  produse  de  patiserie  și 
cofetărie,  pâine,  pâine  proaspătă, pâine
integrală,  pâine  multicereale,  lipie,  lipii
pentru sandvișuri (pâine), patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină gata
pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz  alimentar,  făină  din  amidon  de  orez,  cartofi
preparate pentru consum uman, cereale pentru
alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și gris, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, pudră de
cereale, făină de cereale prăjită, preparat din
cereale (făină alimentară), cereale pentru micul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

534

dejun, mușii constând predominant din cereale,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul
dejun care conțin fructe, cereale pentru micul
dejun care conțin fibre, cereale pentru micul
dejun care conțin miere, cereale pentru micul
dejun cu aromă de miere, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
cereale pentru micul dejun care conțin un
amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  reclama,
publicitate,  gestiunea  afacerilor comerciale, 
administrație  comerciala,  lucrări  de birou  in 
legătură  cu  produse  de  brutărie,  pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de

tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou, tăiței  din  grâu  integral,  informații
despre    vanzarea     de  produse,   prezentate
sub  forma  unui  ghid de comenzi  online,
cu  funcție   de    cautare,     cu    privire  la
produse   de  brutărie,  pâine,  produse  de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
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pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
pentru sandvișuri (pâine), patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste

alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  servicii  de 
informații  comerciale  furnizate  online prin 
internet  sau  o  rețea  globala  de  calculatoare,
cu privire la produse de brutărie, respectiv:
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, pâine prăjită, pâine crocantă, pâine
semicoaptă, pâine nefermentată, pâine daneză,
pâine pita, pâine integrală, pâine multicereale,
pesmet din pâine, pâine fără gluten, chifle moi
(pâine), pâine nan (indiană), pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine de secară, batoane
de pâine, pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din
pâine, pâine și chifle, pâine de malț, pâine
la aburi, pâine cu stafide, pâine aromată cu
condimente, pâine umplută cu fructe, pâine
coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine
cu malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
cu bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut
scăzut de sare, aluat de pâine, amestecuri
pentru pâine, concentrate de pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, aditivi pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produse de
brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de soia, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făină din amidon de orez, făină de
cartofi, de uz alimentar, făină de tapioca de uz
alimentar, amestecuri de făină utilizate pentru
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copt, cereale, preparate pe bază de cereale,
preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale procesate, alimente preparate
din cereale, semințe de cereale procesate,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
pentru alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, alimente pe bază de
cereale pentru consum uman, pudră de cereale,
făină de cereale prăjită, preparat din cereale
(făină alimentară), cereale pentru micul dejun,
mușii constând predominant din cereale, cereale
pentru mic dejun cald, cereale pentru micul dejun
din orez, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, cereale pentru micul
dejun care conțin un amestec de fructe și fibre,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.

───────

(210) M 2022 00594
(151) 28/01/2022
(732) JESSICA CHIRODEA, STR.

GRIGORE MOISIL, NR. 8, SCARA
B, ET. 2, AP. 25, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Narcotic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.01.08

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte și produse
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, organizarea și
conducerea afacerilor, servicii de comerț online
și offline cu îmbrăcăminte, încălțăminte și
produse pentru acoperirea capului.

───────

(591) Culori revendicate: roz (HEX #a94c85,
#debbd5), alb (HEX #fdfeff)
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(210) M 2022 00596
(151) 28/01/2022
(732) DEACONEASA IONUT, STR.

ILEANA COSANZEANA, NR. 9,
BL. P2, SC. 2, AP. 38, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLUFFY ZOO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12

clase:
25. Pijamale.

───────

(210) M 2022 00598
(151) 28/01/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N. SA,

BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MaiMai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de

fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea

de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
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financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 00599
(151) 28/01/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N. SA,

BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MaiMaiCredit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,

finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
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privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,

împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 00600
(151) 28/01/2022
(732) NINODOM ONLINE SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 219,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810198, BRĂILA, ROMANIA

(540)

LittleDomi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
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curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, paste de
dinți, loțiuni pentru curățarea dinților, produse
pentru îngrijirea dinților, pulbere pentru curățarea
dinților, paste pentru albirea dinților de uz
medical, produse de curățat pentru toalete,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice,
creme cosmetice, trusă pentru cosmetice,
preparate masticabile pentru curățarea dinților.
7. Mașini electromecanice pentru prepararea
alimentelor sau băuturilor, cilindri compresori
rutieri (vehicule), compresor de supraalimentare,
cilindri compresori (mașini), filtre de praf pentru
aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante.
8. Capete de șurubelniță pentru unelte de
mână, dispozitive de ascuțit cuțite, dispozitive
de ascuțit cuțite (unelte acționate manual),
dispozitive de ascuțit cuțite (scule manuale),
roți de ascuțit pentru cuțite și lame, clești
pentru unghii, acționați manual, pentru animale
de companie, fiare de călcat, fiare de
călcat electrice, fiare de călcat, non-electrice,
fiare de călcat electrice cu abur, ustensile
manuale pentru aranjarea părului, accesorii
de pedichiură (instrumente manuale), aparate
pentru găurirea urechilor, aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, aparate
operate manual pentru îngrijirea cosmetică
a sprâncenelor, cuțite de potcovărie, cuțite
pentru debavurat, darace (unelte manuale),
dispozitive electrice de curbat gene, dispozitive
electronice acționate manual, utilizate pentru
exfolierea pielii, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, foarfece (ustensile de
mână), foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), foarfece pentru cuticule, foarfeci
(unelte acționate manual), instrumentar de
pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini de
tuns (manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile
de mână), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, separatoare de gene, suporturi pentru
foarfece, instrumente manuale de tuns, unelte
de mână folosite la eliminarea pielii întărite,
unelte de mână pentru exfolierea pielii, aparate
de tatuare, ace pentru tatuaje, aparate pentru

făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, pile de unghii pentru
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, truse
de pedichiură, truse de pedichiură electrice, fiare
de călcat electrice cu temperatură controlată,
aparate de epilat, fiare de călcat electrice cu
temperatură controlată, răzuitoare de tapete,
instrumente manuale de tuns, mașini de tuns
gazon (instrumente manuale), ondulator electric
de păr.
9. Zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, suporturi de răcire
pentru laptopuri, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, ochelari de protecție, ochelari
de protecție pentru zapadă, ochelari de protecție
pentru înot, ochelari de protecție pentru sport,
tocuri de ochelari de vedere, tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, ochelari
de vedere, ochelari de vedere pentru copii,
tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
ochelari de vedere eliberați pe bază de rețetă,
aparate de ozonizare (nu de uz medical),
suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse (periferice de calculator), mouse-uri
pentru computer, mouse-uri de calculator,
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii
de mouse-uri de calculator, dispozitive de
indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de indicare electronice cu
senzor tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), spioni (tehnic), suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, căști pentru telefoane, difuzoare
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
termometre, hidrometre, termometre digitale
pentru carne, termometre de uz casnic,
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termometre pentru carne, termometre tehnice,
termometre, altele decât cele de uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de uz
medical, emițătoare și receptoare wireless,
routere wireless, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, compensatoare
cu amplificator dublu, dispozitive de comandă
electronică (ecg) pentru lămpi și corpuri de
iluminat cu leduri, tablete grafice, tablete digitale,
tablete, tastaturi pentru tablete, huse pentru
tablete, aplicații educative pentru tablete, huse
din piele pentru tablete, folii de protecție pentru
tablete, stații de andocare pentru tablete, rame
foto digitale, aparate fotografice, aparate de
fotografiat, amplificatoare de antenă, cabluri
de transmisie pentru antenă, binocluri (optică),
huse adaptate pentru binocluri, binocluri pentru
vânătoare, trepiede pentru binocluri, binocluri de
teatru, etuiuri de binoclu, lornete (binocluri de
teatru), camere video pentru vânătoare, sisteme
de alarmă, dispozitive de alarmă, sonerii de
alarmă, senzori de alarmă, alarmă (dispozitive
de -), dispozitive de alarmă personală, sisteme
de alarmă antiefracție, avertizoare cu sirene
de alarmă, emițătoare de semnale de alarmă,
etuiuri pentru telefoanele celulare., aparate
şi instrumente utilizate în ştiinţă, nautică,
topografie, fotografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la nisa)., aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și

fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, descărcabile,
aparate electrice de măsurare.
10. Nebulizatoare portabile pentru uz medical,
nebulizatoare de uz medical, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare,
aparate pentru somn artificial, termometre
auriculare, aparate de masaj, scaune de
masaj, bile de masaj, instrumente de masaj
manual, pernuțe de masaj termal, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
încălțăminte ortopedică, aparate dentare pentru
tratarea apneei de somn obstructive., aparate
şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare
şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoanele cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
sugari, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitate sexuală.
11. Aparate de saună facială, nebulizatoare
pentru sterilizare, purificatoare de aer,
purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer, de uz casnic, purificatoare
electrice de apă, de uz casnic, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, purificatoare de
aer robotizate de uz casnic, purificatoare pentru
apa industrială, purificatoare de aer industriale,
lumini de stop pentru vehicule, lumini pentru
motociclete, lumini led pentru iluminatul public,
lumini de drum pentru vehicule, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, umidificatoare electrice,
aeroterme electrice (de uz casnic), acceleratoare
de tiraje, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu aer
cald, aparate cu senzori de temperatură (valve
termostatice) folosite la radiatoare de încălzire
centrală, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat pentru încăperi,
aparate de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aerare, aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire centrală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de reglare
a temperaturii (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, aparate de răcire cu gaz,
aparate de încălzire cu aer cald, aparate de
încălzire cu halogen, aparate de încălzire cu
ulei, aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire pentru acvarii, aparate de încălzire
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electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate de încălzit pe bază
de kerosen, aparate de încălzit pentru corturi,
aparate de încălzit pentru structuri de înaltă
rezistență, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilare,
aparate de ventilație, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate de
ventilație portabile, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice de încălzire prin radiație,
aparate electrice japoneze pentru încălzirea
picioarelor, de uz casnic (kotatsu electric),
aparate electrice pentru răcirea încăperilor
(de uz casnic), aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru controlul temperaturii
în radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), aparate pentru generare de jeturi
de aer, aparate pentru încălzire ambientală cu
gaz, aparate pentru încălzirea aerului, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
recuperarea căldurii de aer, aparate pentru
separarea de aer, aparate pentru suflarea aerului
rece, aparate și instalații de ventilație, aparate
pentru încălzirea podelelor, benzi de încălzire
electrice, benzi electrice pentru încălzirea
suprafețelor, boilere pentru încălzire centrală,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, încălzitoare instantanee,
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă, încălzitoare de apă pentru chiuvetă,
sterilizatoare, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare de apă, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare portabile cu abur, sterilizatoare de
uz casnic, lampadare, aparate pentru uscarea
fibrelor chimice, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), lămpi cu led, instalații
sanitare de baie, filtre pentru aparate sanitare,
robinete pentru instalații sanitare, conducte
pentru instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare electrice, pisoare
(obiecte sanitare), instalații sanitare portabile,
instalații sanitare, fiare de călcat electrice

cu abur, lumini de marșarier pentru vehicule
terestre, umidificatoare, aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic.
12. Centuri de siguranță pentru pasageri,
suporturi pentru centuri de siguranță, centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculelor, centuri
de siguranță pentru copii, pentru vehicule,
dispozitive de pretensionare pentru centuri de
siguranță, centuri de siguranță pentru scaune
de vehicule, centuri de siguranță pentru copii
pentru utilizare în vehicule, centuri de siguranță
pentru vehicule și pentru automobile, dispozitive
de poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de reținere utilizate cu
centuri de siguranță pentru vehicule, suporturi
de anvelope, huse pentru anvelope, suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru scaune
de automobile.
14. Brățări de ceas, brățări metalice pentru
ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână, ceasuri.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare).
21. Arzătoare de ulei esențial, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
răcitoare de vin, răcitoare pentru vin, decantoare
de vin, periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, cutii pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru periuțe de dinți, suporturi
pentru periuțe de dinți, periuțe interdentale
pentru curățarea dinților, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, aparat pentru
curățarea dinților și gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie, perii
pentru animale de companie, litiere pentru
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, mături, perii cosmetice, bile
de spălat rufe utilizate ca ustensile de menaj,
mături mecanice, mături pentru curățenie,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, aparat pentru parfumarea
aerului.

───────
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(210) M 2022 00601
(151) 28/01/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N.SA,

BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Mai Mai Credit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea

de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
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pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,

servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2022 00602
(151) 28/01/2022
(732) PROVISION SOFTWARE DIVISION

SRL, STR. BILCIURESTI, NR.
9A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PROVISION PROTECT
YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și
de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, materiale
înregistrate, baze de date computerizate
inregistrate sau descarcabie, conținut media
inregistrat sau descarcabil, aplicații software
descarcabile, aplicatii mobile descarcabile,
discuri preînregistrate, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
publicații electronice interactive, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
software, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, firmware și drivere
pentru dispozitive, software pentru utilități,
securitate și criptografie, software pentru
aplicații web și servere, software de securitate,
software de calculator pentru comanda de la

distanță a aparatelor de securitate, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces și de securitate pentru clădiri, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
cartele codificate cu caracteristici de securitate
pentru identificare, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță a funcției
și stării sistemelor de securitate, aparate și
instrumente electrice și electronice de securitate,
software antivirus pentru calculatoare, software
de diagnoză la distanță, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, programe de operare pentru vpn
(rețele private virtuale), software antispyware,
software de autentificare, software de calculator
pentru codificare, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software de calculator
pentru curățarea și optimizarea sistemelor,
software pentru asigurarea securității poștei
electronice, software pentru detectarea de
amenințări, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, testware, amplificatoare digitale,
aparate de copiere, unități de codificare
electronice, sistem de automatizare pentru
clădiri, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, jetoane de
securitate (dispozitive de criptare), echipamente
de comunicare, dispozitive pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, codificatoare, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații,
calculatoare, dispozitive periferice de calculator,
firmware pentru periferice de calculatoare,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, servere informatice,
interfețe (informatică), sisteme informatice,
software pentru monitorizarea sistemelor
informatice, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și
hardware de calculator, componente hardware
cu memorie, componente hardware pentru
calculatoare, hardware pentru realitate virtuală,
calculatoare şi hardware de calculator, chei
hardware usb (adaptoare de reţea fără
fir), componente pentru vpn (reţele private

(591) Culori revendicate: rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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virtuale), componente hardware pentru wan
(reţea zonă extinsă), aplicaţii software de tipul
business intelligence, software de calculator
folosit ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(api), software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date.
42. Consultanță în domeniul software-ului de
securitate, concepere și dezvoltare de software
cu autentificare unică, servicii it, servicii de
proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere, administrare
de servere pentru poștă electronică, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
dezvoltare de calculatoare, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, dezvoltare software,
programare și implementare, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
managementul proiectelor it, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de echipament
periferic pentru calculatoare, închiriere de
dispozitive periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de echipamente periferice pentru
calculatoare, servicii pentru securitatea datelor,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
studii de analiză comparativă cu privire la
performanțele sistemelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, testarea performanțelor
computerelor, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
transfer de date, servicii de rețele informatice,
analiza amenințărilor securității informatice
pentru protecția datelor, consultanță în materie
de securitate a rețelelor de telecomunicații,
controlul accesului ca serviciu (acaas),
dezvoltare de tehnologii de protecție a rețelelor
electronice, deblocare de telefoane mobile,
furnizare de alerte privind accesul copiilor la site-
uri web și conținut online, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie de deschidere a unei sesiuni

unice pentru aplicații software online, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizare electronică
de informații de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe internet,
monitorizarea sistemelor de rețea, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, recuperare de date informatice,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, servicii de
monitorizare a sistemelor informatice, servicii de
protecție împotriva virușilor informatici, servicii
de protecție a datelor bazate pe tehnologia de
tip cloud, servicii de platforme închise pe internet
de tip walled garden, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii it
pentru protecția datelor, servicii de protecție
împotriva mesajelor nesolicitate, servicii de
securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de securitate informatică sub
forma furnizării de certificate digitale, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall) pentru calculatoare, monitorizarea
electronică a activității cardurilor de credit pentru
detectarea fraudelor pe internet, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, inginerie informatică, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru baze de date electronice,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță în materie de sisteme
informatice, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), întreținere, reparații
și actualizare de software, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire
de server, găzduire de portaluri web, găzduire
de aplicații interactive, gazduire de continut
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digital, găzduire de platforme pe internet,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, serviciu privat de furnizare de
găzduire cloud, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, stocare de
date, implementarea de programe de calculator
în rețele, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, servicii de instalare și întreținere de
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, instalare
de firmware, instalarea de programe, întreținerea
bazelor de date.

───────

(210) M 2022 00604
(151) 28/01/2022
(732) CONSTANTIN TÎLVĂNOIU, STR.

RÂURENI NR. 198, JUDETUL
VALCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

BRIGADA ZĂVOI 1998
RÂMNICU VÂLCEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.14;
24.01.01; 05.03.20

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de turnee sportive.

───────

(540)

MHS TRUCK & BUS

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

12. Vehicule utilitare, vehicule, vehicule terestre,
vehicule automobile, autocare, camioane,
camioane ușoare, camioane cu benă, camioane
pentru transport, camioane cu semi-remorci,
autobuze, autobuze electrice, automobile.

───────

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

(210) M 2022 00605
(151) 28/01/2022
(732) MHS TRUCK & BUS SRL, 

B-DUL IULIU MANIU, NR. 592A,
CORP 3, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(210) M 2022 00606
(151) 28/01/2022
(732) VASILE LUPU, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU, NR. 23, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

SEVEN RTD

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

clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, sucuri, sucuri carbogazoase, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe.
33. Băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi răcoritoare aromatizate,
băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice
pre-amestecate, cocteiluri alcoolice de fructe,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii.

───────

(210) M 2022 00607
(151) 28/01/2022
(732) AGEREX S.R.L., STR. CISMEAUA

PACURARI, NR. 8, AP. 4, JUDEȚUL
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

N-DURRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, îngrășăminte azotate,
biofertilizatori cu azot, îngrășăminte conținând
azot și magneziu, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2022 00608
(151) 28/01/2022
(732) AGEREX S.R.L., STR. CISMEAUA

PACURARI, NR. 8, AP. 4, JUDEȚ
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

FERTI-SFERA

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

1. Preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, îngrășăminte azotate,
biofertilizatori cu azot, îngrășăminte conținând
azot și magneziu, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2022 00609
(151) 28/01/2022
(732) SC IMA CONCEPT SRL, ALEEA

CARPATI, NR. 35, JUDEȚ MUREȘ,
TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BoneX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

clase:
11. Instalații industriale de tratare.
40. Tratarea apei.

───────

(210) M 2022 00610
(151) 28/01/2022
(732) BIG UP MUSIC PRODUCTION

INTERNATIONAL SRL, STR.
ECLIPSEI, NR. 63, JUDEȚ ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA DEL MANEL
(531) Clasificare Viena:

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

clase:
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, difuzarea de
muzică, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format mp3
pe internet, furnizarea accesului la canale de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
programe radio și de televiziune, transmisii
video, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
transmiterea de emisiuni televizate, transmisie
on-line de publicații electronice, comunicare
prin bloguri online, furnizarea de forumuri
online, furnizare de spații de chat online
și de buletine informative electronice pentru
transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de transmisie, servicii de
transmisie de programe de televiziune în sistem
pay-per-view, exploatarea infrastructurilor de
difuzare, transmitere de mesaje scurte (sms),

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#FF0000)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de imagini, de voce, de sunete, de muzică și
de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizarea accesului
la site-uri web de muzică digitală pe internet,
transmitere de mesaje, servicii de mesaje video,
colectare și transmitere de mesaje.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte altele decat cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, producție de emisiuni
de televiziune, emisiuni de radio (programare),
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de radio și
televiziune, divertisment de tipul turneelor,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de conferințe, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, publicare multimedia, organizare
de excursii pentru divertisment, emisiuni de
radio (programare), producția de emisiuni
radiofonice, producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la filme video, studiouri
de înregistrare , servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, prezentare
de concerte, servicii prestate de concerte
muzicale pentru televiziune, concerte muzicale
pentru radio, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, rezervare de
bilete la concerte, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), compunere de cântece,

divertisment muzical, editare muzicală, cursuri
de muzică, producția de muzică, reprezentații de
muzică live, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, servicii de mixare
muzicală, servicii de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, publicare de cărți
de muzică, servicii de divertisment muzical
animat, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, servicii de
editare și înregistrare muzicale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de pe internet
cu muzică în format mp3, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
înregistrări de muzică, interpretare de muzică
și canto, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare
de concerte muzicale, producție de înregistrări
muzicale, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de videouri
muzicale, producție de spectacole muzicale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de texte
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații muzicale în direct, selectare
și compilare de muzică preînregistrată în
vederea difuzării de către terți, servicii de
educație muzicală, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu furnizarea de alimente și băuturi, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
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și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii oferite de baruri, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de cazare pentru evenimente,
organizare de mese la hoteluri, servicii hoteliere,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri, servicii
de catering hotelier, servicii de ospitalitate
(cazare).

───────

(210) M 2022 00611
(151) 28/01/2022
(732) BIG BELLY HOUSE SRL, STR.

DIMITRIE CANTEMIR, NR. 12,
ET. 1, AP. 1, CAMERA 2, ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNICORN PROPERTIES
your home developer

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.02; 03.03.01; 03.03.24;
26.01.03

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

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, agenție
imobiliară, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, brokeraj
imobiliar, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere
pentru terți, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcții și demolări de clădiri, lucrări
de construcție pentru case prefabricate,
construcție de anexe de casă, construcție de
case, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcții navale, închiriere de utilaje,

administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, consultanță
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind gestiunea terenurilor, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de locuințe permanente,
gestionare de proprietăți imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea imobilelor, gestiunea
proprietăților comerciale, gestiunea terenurilor,
managementul  proprietăților  imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, managementul
proprietăților imobiliare, organizare de închirieri
de apartamente, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de reprezentare financiară în
vederea deținerii de proprietăți în numele terților,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, colectarea chiriilor,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
servicii de asigurare, subscriere de asigurări,
estimări și evaluări pentru scopuri de asigurare,
servicii de garanție.
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instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, instalare,
curățare, reparare și întreținere, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
reparații și întreținere de clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, întreținere și reparații
de mobilier, instalare, întreținere și reparații
pentru ascensoare și lifturi, amenajare de
terenuri (construcții), consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcție de clădiri,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcții, construcții civile, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții de fabrici pe bază
de comandă, construcții de drumuri pe bază
de comanda, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții și reparații de clădiri, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, decorare
de clădiri, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, instalare de conducte,
instalarea de sisteme de țevi, lucrări de
construcție, lucrări de etanșeizare (construcții),
lucrări de fundație, lucrări de instalații sanitare,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, montare de clădiri și
structuri prefabricate, vopsire de clădiri, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare, vopsire
prin pulverizare, vopsire și decorare de clădiri,
vopsire și lăcuire, zugrăvirea caselor, renovarea
clădirilor, renovare de proprietăți, renovarea și
repararea clădirilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor.

───────

(210) M 2022 00613
(151) 28/01/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

STAN MIHAI, NR. 18, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UNIVERSUL STIINTIFIC
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 01.15.05; 20.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmiterea de
emisiuni televizate, comunicare (transmisie) prin
bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare

multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii it, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2022 00614
(151) 28/01/2022
(732) ALEXANDRU - FLORENTIN

(540)

AUTOSIGMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 15.07.03

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,

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

PASCHIA, STRADA DEZROBIRII
40, BLOC O8, SCARA 2, AP.
83, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

555

materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 00616
(151) 28/01/2022
(732) PROLUX SRL, STRADA

MOLIDULUI 9, BL 8, SC C, AP38,
JUD. SUCEAVA, CAMPUL LUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

P PALAS BOUTIQUE HOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.01; 25.01.05

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2022 00617
(151) 28/01/2022
(732) MODERN MARKET PLACE SRL,

STRADA MIHAIL ANDRICU NR.
3, BL. B1, ET. 1, SAT SARULESTI
GARA, JUDEȚ CĂLĂRAȘI,
SARULESTI, 500113, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

DELINY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale
textile respectiv: aplicaţii (mercerie), insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase,
închizători pentru bluze/închizători pentru fixarea
rochiei pe corp, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), pandantive, altele decât cele
pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru
brelocuri, brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanţuri).
fructe artificiale, aplicații (mercerie), flori
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale prețioase,
mărgele, altele decât pentru confecționarea
bijuteriilor, funde pentru păr, brasarde/
banderole de braț (accesorii de îmbrăcăminte),
broșe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), pandantive, altele
decât cele pentru bijuterii, inele de chei
sau lanțuri pentru brelocuri, cordoane pentru
îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
fanoane pentru corsete/oase de balenă pentru
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corsete, articole decorative pentru păr, borduri
pentru îmbrăcăminte, panglici elastice, broderie/
articole ornamentale (broderie), benzi elastice
pentru susținere, ocheți pentru îmbrăcăminte,
păr fals, închizători pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru portjartiere/închizători pentru
bretele, pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volănașe (dantelărie),
volănașe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare
în croitorie), cu excepția ațelor, panglici de
mercerie, funde de mercerie, elastice de
păr, agrafe de păr/ace de păr, ace pentru
ondularea părulu, agrafe de păr/clame de
păr, extensii de păr, ondulatoare de păr,
electrice și neelectrice, altele decât ustensilele
manuale, ornamente pentru pălării, benzi pentru
pălării, petice termoadezive pentru repararea
articolelor textile, petice termoadezive pentru
decorarea articolelor textile (mercerie), benzi
de prindere cu scai și puf, dantelă pentru
borduri, mamente din dantelă/pasmanterie,
monograme pentru marcarea lenjeriilor/numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), panglici pentru păr, panglici
și funde, nu din hârtie, pentru împachetarea
cadourilor, ornamente pentru pantofi, catarame
pentru pantofi, broderie cu fir de argint,
paiete pentru îmbrăcăminte, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru cicliști,
peruci, șireturi de lână, coronițe din flori
artificiale, închizători cu fermoar/fermoar.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri., materiale din hârtie
pentru pereți, materiale din plastic pentru pereți,
materiale pentru pereți din materiale textile,
articole decorative pentru perete (netextile),
borduri pentru tapet, căptușeli capitonate pentru
tavanele existente, covoare de lână lucrate
manual, tapet din material textil, tapet izolator
pentru pereți, tapet de plută, tapete cu strat de
material textil, tapete de plastic, tapiserii murale,
cu excepția celor din materiale textile, covoare,
carpete și preșuri, acoperiri antiderapante de
pardoseală pentru utilizare la scări, acoperiri cu
proprietăți izolante pentru pardoseli, covorașe
din hârtie pentru baie, covoare care acoperă
doar o parte din podea, articole protectoare
pentru acoperirea podelelor, căptușeli de rășină
din vinil pentru pardoseli, dale din linoleum,
dale de pardoseală din plută, dale de plută,
învelitori de gazon artificial, linoleum, linoleum
destinat utilizării la acoperirea podelelor, material

antialunecare pentru utilizare sub acoperirile
de pardoseală, material antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor, învelitori pentru
pardoseli.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament şi de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume şi pentru petreceri, de exemplu, măşti
de carnaval, pălării de petrecere din hârtie,
confeti, tuburi cu confeti şi pocnitori cu surprize
specifice crăciunului, instrumente de vânătoare
şi de pescuit, de exemplu, undiţe de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, momeli,
fluiere pentru vânătoare, echipamente pentru
diverse sporturi şi jocuri, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru
schiuri şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
mingi pentru jocuri, haltere, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
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numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf) / unelte pentru remedierea găurilor din
gazon (accesorii de golf), păpuşi, biberoane
pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, domino, table de dame, drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, fluiere pentru vânătoare, patine
de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor dejoacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile dejoacă, cărţi de joc, jucării de pluş, jucării
de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele dejoacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat

de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame ataşate,
legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zăpadă, bule de săpun (jucării),
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de surf, plăci de surf, piscine (articole dejoacă),
centuri de înot, veste de înot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, mese de tenis de
masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case
de jucărie pentru copii, cochilii de protecţie
pentru sport, etichete pentru genţi de golf,
sănii pentru scheleton, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele
de companie, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini
pentru jocuri video, aripioare de înot, schiuri
de apă, zăpadă artificială pentru pomii de
crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun, jocuri
de construcție, suporturi de lumânări pentru
pomii de crăciun, păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
dame (jocuri), jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepția instalațiilor, lumânărilor și
produselor de cofetărie, pălării din hârtie pentru
petreceri, jocuri de societate, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), capse cu percuție (jucării),
aparate pentru exerciții fizice, baloane pentru
petreceri, mingi/bile de joacă, cărți de joc, jucării
de plus, jucării de pluș cu păturică atașată,
păpuși marionete, rachete/bâte pentru jocuri,
automate (mașini de jocuri), globuri de zăpadă,
ursuleți de plus, jucării carusel pentru pătuțuri,
mașini de jucărie, cochilii de protecție pentru
sport, etichete pentru genți de golf, roboți de
jucărie, jucării, folii de protecție adaptate pentru
ecrane pentru jocuri portabile, baloane pentru
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jocuri, jucării pentru câini, imitații de oase ca
jucării pentru câini, bride pentru corzi pentru schi
acvatic, lanterne de jucărie (nefuncționale), genți
de pescuit, genți pentru schiuri, genți de bowling,
genți pentru mulinete, genți pentru skateboard-
uri, genți de bowling (adaptate), genți adaptate
pentru pescuit, genți pentru crose de golf, genți
adaptate articolelor de sport, suporturi pentru
genți de golf, genți pentru mingi de fotbal, genți
pentru mingi de lacrosse, genți pentru crose
de lacrosse, etichete pentru gențile de golf,
huse adaptate pentru genți de golf, genți de
tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de surf,
genți pentru crose de hochei pe gheață, genți
pentru crose de golf, cu sau fără roți, etichete
din piele pentru genți pentru crose de golf,
genți adaptate special pentru consolele de jocuri
video de mână, curele pentru exerciţii pentru
abdomen, curele pentru picior pentru plăci cu
vele, curele pentru de surfing, curele pentru plăci
de surf, curele pentru plăci cu vele, curele de
prindere pentru plăci de bodyboarding, curele
abdominale adezive, electrice, pentru stimulare
musculară nemedicinale., aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole
de joacă, aeromodele, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, camere de aer gonflabile pentru
activități recreative acvatice, corturi de joacă,
tobogane, triciclete (articole de joacă), trotinete,
patine cu role în linie, accesorii de protecție
pentru coate pentru practicarea patinajului,
aparate de interior pentru fitness, veste de
protecție pentru arte marțiale, skateboarduri,
sănii, ringuri de box, protecții de corp pentru
sport, prăștii, pompe pentru mingi, platforme
pentru exerciții, patine, parașute de rezistență
pentru antrenament fizic, piscine gonflabile
pentru agrement, mingi de sport, jocuri sportive,
leagăne pentru yoga, echipament pentru înot,

scaune de joc interactive pentru jocuri video,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi
antistres din materiale maleabile, joystick-uri
pentru jocuri video, console de jocuri, console
portabile pentru jocuri video, controlere pentru
console de jocuri, gute de pescuit, lansete
de pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
mulinete pentru pescuit, plase pentru pescuit,
hamuri pentru pescuit, monturi paternoster
pentru pescuit, senzori de mușcătură (pescuit),
momeală de pescuit (sintetic), juvelnice (unelte
de pescuit), nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de undițe
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți de
plumb pentru pescuit, plase de pescuit în acvari,
tocuri pentru undițe de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, greutăți din wolfram pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), instrumente de pescuit, gută
pentru pescuit, mincioguri pentru pescarii cu
undița, undițe de pescuit, cutii de ustensile
pentru pescuit., accesorii de mobilier pentru
păpuși (jucării), accesorii pentru haine de
păpuși (jucării), animale de jucărie, animale de
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jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice, aparate de
joacă pentru interior pentru copii, aparate de
joacă folosite în creșele de copii, aparate de
zbor de jucărie, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării inteligente, jucării modulare, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucării muzicale,
jocuri electronice, jocuri go, jocuri mecanice,
jocuri muzicale, cărți (jocuri), jocuri de hochei,
jocuri de manipulare, jocuri de petrecere, jocuri
video individuale, jocuri video portabile, jocuri
electronice portabile, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzynar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

───────

(210) M 2022 00618
(151) 03/02/2022
(732) FINE TOBACCO SRL, COMUNA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

i have ttzo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

───────

LELICENI NR 7B, JUD. HARGHITA,
SAT MISENTEA, HARGHITA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00619
(151) 28/01/2022
(732) FINE TOBACCO SRL, STRADA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

i have spino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

───────

(210) M 2022 00620
(151) 28/01/2022
(732) FINE TOBACCO SRL, STRADA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

i have wiza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

───────

PĂDUCELULUI 18,COMUNA
LELICENI NR 7B, JUD. HARGHITA,
SAT MISENTEA, HARGHITA,
ROMANIA

PĂDUCELULUI 18,COMUNA
LELICENI NR 7B, JUD. HARGHITA,
SAT MISENTEA, HARGHITA,
ROMANIA
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(210) M 2022 00623
(151) 29/01/2022
(732) SC FLEURANE AGRO SRL,

STR. CUZA VODA NR. 73, JUD.
BUCUREȘTI, VIZIRU, 817215,
ROMANIA

(540)

Lavandișor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.01.11

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea festivalurilor, organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, ateliere
organizate în scop cultural şi educativ, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2022 00624
(151) 30/01/2022
(732) ESSENTIAL LEVEL S.R.L., ALEEA

METEOROLOGIEI NR. 17-19,
CORP B, ETAJ 3, AP. 28, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESL by Essential Level

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.08

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate sau descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2022 00625
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHEORGHE SINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 25.01.25

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

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

───────

(210) M 2022 00626
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHEORGHE SINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

19. Plăci nemetalice pentru construcţii, plăci şi
dale din ceramică, pentru pavaj sau pentru
acoperit pereţii, cuburi din ceramică pentru

mozaic şi articole similare respectiv: cuburi,
prisme, piramide, cilindri sau alte corpuri
geometrice cu suprafete laterale poliedrale sau
continue, din ceramica, indiferent daca sunt pe
un suport sau nu, ceramică de finisaj.

───────

(210) M 2022 00627
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHEORGHE SINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

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

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu,
maro, galben
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(210) M 2022 00628
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHEORGHE SINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00629
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu,
maro, verde
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(210) M 2022 00630
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00631
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
crem,  bej

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
roşu,maro
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(210) M 2022 00632
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00633
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
crem,bej
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(210) M 2022 00634
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00635
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
roşu,maro
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(210) M 2022 00636
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00637
(151) 30/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
crem,bej

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, 
gri,crem
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(210) M 2022 00638
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 25.01.25

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

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

───────

(210) M 2022 00639
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
roşu,maro
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(210) M 2022 00640
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00641
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
gri, galben, maro
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(210) M 2022 00644
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 00645
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

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

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

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
gri,galben, bej
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(210) M 2022 00646
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

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

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHEORGHE SINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
01.01.10; 01.01.17; 26.01.03; 26.01.16

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

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

───────

(210) M 2022 00648
(151) 31/01/2022
(732) ROSU C ALINA PERSOANA

FIZICA AUTORIZATA, STR.
12 CRIZANTEMELOR, JUD.
CONSTANȚA, SCHITU, 907091,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VILA HAVEN COSTINESTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
01.03.10

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00649
(151) 31/01/2022
(732) MARIAN BADETOIU, JUD.

TELEORMAN, PUTINEIU,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

FRUZY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Deserturi pe bază de lapte, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi reci din

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

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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produse lactate, deserturi din iaurt, deserturi pe
bază de lapte artificial.
32. Siropuri pentru limonadă, smoothies,
smoothies conținând cereale și ovăz, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe).

───────

(210) M 2022 00650
(151) 31/01/2022
(732) ARYADESIGN HUB S.R.L., STR.

GHEORGHE DOJA NR. 123C,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ARYA design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii furnizate de persoane, în legătură
cu aspectele teoretice și practice ale
domeniilor complexe de activități, respectiv:
servicii de laboratoare științifice, programarea
computerelor, servicii de arhitectură sau design
interior.

───────

(210) M 2022 00652
(151) 31/01/2022
(732) SC CROLAND GRUP S.R.L.,

STR MAICA DOMNULUI NR.
44B, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GREEN CAMPER

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 06.01.02;
18.01.18

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

39. Închiriere de automobile-caravană,
închiriere de automobile, servicii de transport
cu automobile, servicii de rezervare pentru
închiriere de automobile.

───────

(591) Culori revendicate: galben, verde,
maro , alb, bej, gri
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(210) M 2022 00653
(151) 31/01/2022
(732) DOL-PROTECTION GUARD

S.R.L., STR. TROTUSULUI NR.
13A, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

DOL PROTECTION GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 02.01.02;
02.01.16; 02.01.23

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2022 00656
(151) 31/01/2022
(732) SYNTEK ENERGY ACTIVE SRL,

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

(540)

SYNTEK UPS Best Reliability
& High Performance

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.07.18;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

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

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu,
albastru
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(210) M 2022 00657
(151) 31/01/2022
(732) OVIDIU MIHAI CIOBANU, STR.

COSTACHE NEGRI NR. 11, BL. C5,
ET. 1, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

K krispy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01; 29.01.01; 29.01.02

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

30. Cafea.
43. Servicii oferite de fast-fooduri.

───────

(210) M 2022 00658
(151) 31/01/2022
(732) LAURA MOCANU, BD. MIRCEA

VODĂ NR. 21D, ET. 6, AP.
6.1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STRIPP LIPS Technique
by Dr. Laura Mocanu

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

clase:
35. Publicitate, reclamă sub toate formele și
mijloacele, realizarea de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor, postare
de afișe publicitare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
41. Pregătire în arta înfrumusețării (instruire),
servicii de instruire privind tehnica injectării și
reconstituirii buzelor, organizare de conferințe,
simpozioane și seminarii în domeniul esteticii
si de înfrumusețare, formare de personal
specializat referitoare la îngrijirea estetică facială
a oamenilor (instruire), organizarea și susținerea
de cursuri de formare profesională privind
serviciile de infrumusețare facială.
44. Chirurgie estetică, stomatologie estetică,
chirurgie estetică și plastică, servicii de clinici
de chirurgie estetică și plastică, servicii de
înfrumusețare pentru oameni, consiliere în
domeniul înfrumusețării, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX  
             #F15A29), galben (HEX #FBB040)

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru buze.

───────

STR. CALEA CHIȘINĂULUI NR. 32,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ATKparts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

clase:
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor) permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzare cu ridicată, precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
postarea de materiale publicitare, recrutarea
de personal, oferirea de informații comerciale
pentru consumatori în alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 00663
(151) 31/01/2022
(732) GHEORGHE PIPEREA, STRADA

ELENA CUZA NR. 21, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040331, ROMANIA

(540)

Paraleul

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(210) M 2022 00664
(151) 31/01/2022
(732) WEDORO HEREWEGO S.R.L.,

STR. TRAIAN VASILE NR. 23, ET.
2, AP. 12, SECTOR 1, BUCURESTI,
012081, ROMANIA

(540)

StelaLuna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse cosmetice,
articole de parfumerie și odorizante, cosmetice
care conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru copii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme de
masaj, nemedicinale, cremă pentru cuticule,
cretă de uz cosmetic, gel de aloe vera
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale pentru
piele, loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice organice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice colorate
pentru copii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluși, trusă
pentru cosmetice, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de masaj, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
minerale (cosmetice), uleiuri și loțiuni pentru
masaj.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,

(210) M 2022 00660
(151) 31/01/2022
(732) S.C.CONEX DISTRIBUTION S.A.,

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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editare de muzică, editare de texte scrise,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare muzicală, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații on-line, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, publicare de afișe, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cărți audio, publicare de cărți de muzică,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți și reviste, publicare
de jurnale, publicare de lucrări muzicale,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de partituri muzicale, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de povești, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste, publicare de reviste pe
internet, publicare de reviste în format electronic
pe internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de texte, publicare de texte educative, publicare
de texte muzicale, publicare de texte sub formă
de cd-rom-uri, publicare de texte sub formă
de mijloace electronice, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
multimedia, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia de cărți, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,

publicarea de fotografii, publicarea de versuri
de cântece sub formă de carte, publicarea de
versuri de cântece sub formă de foi volante,
redactare de scenarii, nu în scopuri publicitare,
redactare de texte, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare de muzică, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii
de transcriere muzicală, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, cabaret, compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, concerte
muzicale pentru televiziune, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
(informații în materie de -), divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat prin tv
fără fir, divertisment difuzat prin televiziune
prin rețele ip, divertisment difuzat într-o
rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment
prin filme, divertisment radiofonic, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
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furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, grădini cu acces
public, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, organizare
de activități recreative, organizare de activități
de divertisment, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de petreceri, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de spectacole, organizare de spectacole de
dans, organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, pictură pe
față, prezentări audiovizuale, producție de
spectacole, producție de spectacole muzicale,
servicii culturale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment pentru
copii, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale.

───────

(210) M 2022 00665
(151) 31/01/2022
(732) TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING, STRADA
NARCISELOR, NR. 102G, BIROUL
NR. 2, ETAJ 1, JUDETUL GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

ARTIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 00666
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING, STR.

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

(540)

DANUBIANA ADL1
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00668
(151) 31/01/2022
(732) SC UNIC CONCEPT SRL, STR.

(540)

RYA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00669
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING, STR.

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

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

(540)

DANUBIANA ADR3
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

ARGENTINA, NR. 25, PARTER,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2022 00670
(151) 31/01/2022
(732) A.C.P. AIR CONDITIONING

PRODUCTS SRL, STR.
ARDEALULUI, NR. 9C, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ACP Air through perfection

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2022 00671
(151) 31/01/2022
(732) TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING SRL, STRADA
NARCISELOR, NR.102G, BIROUL
NR.2, ETAJ 1, JUDETUL GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

URBANO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

───────

(210) M 2022 00674
(151) 31/01/2022
(732) OXO GRUP SRL, SOSEAUA

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

(540)

OXO GRUP

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal.

învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
cataloage, planșete cu clamă (pentru hârtii),
suporturi de pahare din hârtie, suporturi pentru
documente (papetărie), dosare (rechizite de
birou), stegulețe din hârtie, fluturași publicitari.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și bitum,
construcții nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, umbrare (structuri), nemetalice,
paravane, nemetalice, geamuri din sticlă
colorată / vitralii, pergole, nemetalice/ schelete
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbar, obiecte publicitare
gonflabile.

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar.panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animații de tip celulă,
invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), bannere din hârtie, bavete din hârtie,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate
prin poștă, postarea de afișe publicitare,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă.răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, promovarea
vânzărilor pentru terți, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, marketing cu public țintă, actualizarea
materialelor de publicitate, scrierea de texte
publicitare.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a  băuturilor,  tipărirea  offset,  finisarea  hârtiei, 
tratarea  hârtiei, imprimarea  de  modele, 
imprimare  fotografică, tipărire  (imprimare), 
imprimarea serigrafică, colorarea geamurilor de 
la  mașină,  imprimare  3d  personalizată  pentru 
alții.

───────
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(210) M 2022 00676
(151) 31/01/2022
(732) J.B PARKER SRL, STR. CAISULUI

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

(540)

SAVE THE MINUTE

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

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

───────

(210) M 2022 00678
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

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

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

(540)

DANUBIANA ADC5

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

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

───────

(210) M 2022 00680
(151) 31/01/2022
(732) MANHATTAN 1 BET, BD. IULIU

MANIU, NR. 51, BL. B22, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061077,
ROMANIA

(540)

M1BET

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 02.09.14; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08

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

41. Servicii de jocuri online, furnizare de jocuri
video online, servicii de jocuri de noroc online
de pe dispozitive mobile, servicii de jocuri de
noroc, servicii de cazino (jocuri de noroc),
servicii de divertisment cu aparate de jocuri de
noroc, servicii de jocuri de noroc în scopuri de
divertisment.

───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu, 
galben  auriu, alb
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(210) M 2022 00681
(151) 31/01/2022
(732) WISE WEB SOLUTIONS, STR.

BRANDUSELOR, NR. 90, BL.
1, SC. C, AP. 1, ET. 1, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500392,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

JOOBO WISEST WAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, asistență
în materie de management privind afacerile,
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, administrare de
afaceri, servicii de consultanță în administrarea
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, asistență în afaceri,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consilierea managementului privind
plasarea de personal, gestiune administrativă
externalizată pentru companii, management
de afaceri comerciale, intermediere publicitară,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, agenții
de relații cu publicul, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 00682
(151) 31/01/2022
(732) INOWIZE SRL, ȘOS. NICOLINA,

NR. 93, LOCUINȚA C1, BIROU 2,
ETAJ 1, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Arkadia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software descărcabil online și offline de
calculator bazat pe realitatea virtuală pentru
utilizare la jocuri video și simulări pe calculator,
software descărcabil online și offline pentru
realitate virtuală și augmentată, software
descărcabil online și offline pentru jocuri bazate
pe realitatea virtuală, căști pentru realitate
virtuală, software descărcabil online și offline
de calculator pentru jocuri, sistem de realitate
virtuală.
28. Arene de realitate virtuală pentru locații de
divertisment, jocuri de realitate virtuală, jocuri
video, jocuri electronice, jocuri de amuzament,
jocuri electronice de tip arcade.
41. Organizare de jocuri și competiții, servicii
de diverstisment de realitate virtuală, servicii de
divertisment sub formă de joc interactiv online
furnizate prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, servicii de jocuri electronice
furnizate prin intermediul unei rețele globale de
comunicații, servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de medii de realitate virtuală și
realitate augmentată în care utilizatorii pot
interacționa în scopuri recreative, de agrement
sau de divertisment.

───────
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STR.COCONARI, POSTA CALNAU,
NR 28, JUDEȚ BUZĂU, BUZĂU,
127485, BUZĂU, ROMANIA

(540)

BellFyd

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

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

5. Clei pentru prins muște, hârtie pentru prins
muște, loțiune anti-muște, produse chimice
pentru tratarea manei, otravă pentru șobolani,
plasturi anti-țânțari pentru bebeluși, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate pentru
omorârea țânțarilor, care se aplică pe plasele
de țânțari, preparate pentru omorât muște,
produse care se aplică pe piele pentru
respingerea țânțarilor, produse pentru a
alunga păsările, produse pentru îndepărtarea
animalelor, produse repelente de țânțari,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,
spirale antițânțari, deodorante wc, deodorante
pentru automobile, deodorante pentru pantofi,
deodorante pentru tapițerie, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal.
7. Mașini de săpat, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, aparate de ridicare

și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de ambalare, mașini electrice de umplut,
mecanisme de deschidere și închidere, mașini
de umplut, aparate de curățat cu aburi, aparate
de curățat cu aburi de uz casnic, aparate
de uscat rufe fără încălzire, aparate pentru
spălat, aspiratoare, mașini și aparate electrice
de curățat, echipament electric de curățare
a geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini electrice rotative, mașini
pentru fabricarea țigărilor, mașini de ascuțit
lame, ascuțitoare electrice de cuțite, ascuțitori
electrice, benzi abrazive pentru mașini de șlefuit
electrice, cuțite electrice, cuțite și aparate de
ascuțit cuțite electrice, foarfece electrice, mașini
de ascuțit, mașini de ascuțit cuțite, mașini
electrice pentru feliat.
10. Aparate cu infraroșii de uz medical,
aparate de tracțiune (de uz medical), aparate
medicale pentru calmarea durerii, articole
ortopedice, bandaje adezive (suspensoare),
bandaje adezive de susținere, bandaje
compresive (elastice sau de susținere), bandaje
de susținere elastice, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi pentru varice, comprese
abdominale, dispozitive medicale de abraziune
pentru piele, dispozitive ortopedice din
silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,

(210) M 2022 00683
(151) 31/01/2022
(732) S.C. AMZ RANK SUPORT SRL,
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aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice.
11. Aparate de reglare a apei, aparate folosite
la evaporare, evaporatoare, turnuri de răcire cu
evaporare, accesorii de iluminat, accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii electrice de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
aparate de iluminat, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), aplice de perete,
becuri cu led, becuri de format mic, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, butoane de comandă iluminate,
corpuri de iluminat care proiectează lumina
în jos, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în sus, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate
de iluminat pentru vehicule, becuri indicatoare
de direcție pentru automobile, faruri pentru
automobile, lanterne pentru automobile, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție, corpuri de iluminat pentru
automobile, proiectoare auto, proiectoare pentru
vehicule, spoturi, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu

oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații pentru iluminat stradal, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, lămpi cu
ultraviolete pentru acvarii, lămpi de acvariu,
lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi de
căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie,
portabile, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporeaza un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la usb, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
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încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer

(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou
cu alimentare la usb, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
instalații de filtrare a aerului, mașini de uscat
haine, încălzitoare electrice pentru prosoape,
rafturi de uscare, uscătoare (cu aer cald pentru
uscat rufe), uscătoare cu aburi, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uscătoare pentru
tapiserie (de uz casnic), aeroterme, aparate de
distribuție a apei, aparate de saună, aparate
de saună facială, dispozitive de încălzire a apei
pentru dușuri, accesorii pentru fântâni, fântâni
de interior, fântâni decorative pentru masă, filtre
pentru apa potabilă, ionizatoare de apă, instalații
pentru purificarea apelor reziduale.
18. Haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), lese de animale, lese pentru
animale lese pentru câini, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici, articole de voiaj,
bagaje, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, borsete pentru
bărbați, borsete pentru scutece, borsete și
genți de purtat la brâu, casete pentru accesorii
de frumusețe, casete pentru monede, curele
de bagaje cu încuietori, curele pentru bagaje,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călătorie, genți cu rotile, genți de plajă,
gentuțe cosmetice, genți universale de sport
cu rotile, suporturi pentru transportat haine,
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suporturi pentru transportat costume, mânere de
bastoane, mânere de baston.
20. Cuști pentru animale de companie,
așternuturi pentru pisici, coșuri pentru câini,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri pentru pisici, cuști pentru
câini, cuști pentru animale de companie, paturi
pentru câini, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole pentru organizarea hainelor, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), birouri,
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier.
21. Aparate electrice pentru omorârea
insectelor, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru dăunători, capcane pentru insecte,
capcane pentru rozătoare, capcane pentru
șobolani, curse pentru șoareci, aparate de
curățat scame, electrice sau neelectrice, aparate
pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii,
huse pentru mese de călcat, mese de călcat,
pânze pentru călcat, suporturi pentru fiare
de călcat, aparat pentru curățarea dinților și
gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe

pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru prosoape, suporturi pentru perii pentru
closet, suporturi pentru gel de duș, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru săpun de
mâini, suporturi pentru săpunuri, suporturi
verticale pentru hârtie igienică, ustensile de
toaletă, truse de toaletă cu conținut, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoare
parfumate, pulverizatoare de parfum, bile pentru
uscător, bureți metalici, bureți de menaj, bureți
de baie, aparate de gătit sub vid, recipiente
termoizolante pentru băuturi, boluri din plastic
(recipiente de uz casnic), boluri din plastic
(vase), recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, vase pentru bucătărie, capace
izolante pentru farfurii și vase, căni din ceramică,
cești, instrumente pentru tăiat coca, coșuri de
gunoi din metal, coșuri de gunoi din plastic
(cutii pentru gunoi), coșuri de rufe, cratițe,
cutii pentru monezi (pușculițe), distribuitoare
de băuturi, neelectrice, farfurii, nu din metal
prețios, farfurioare, filtre de cafea neelectrice,
forme (ustensile de bucătărie), forme pentru
gătit, suporturi de grătare, grătare (neelectrice),
mașini de tocat carne neelectrice, mănuși de
bucătărie, oale de gătit, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, oliviere, oliviere pentru
ulei și oțet, palate de amestecare neelectrice
pentru utilizare în bucătărie, palete de uz
casnic, perii pentru legume cu dispozitive de
răzuit, râșnițe de piper manuale, răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, rasnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
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de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru veselă,
suporturi ramificate pentru căni, tăvi pentru servit
masă, tăvi pentru scurs, tăvi turnante (pentru
bucătărie), termosuri, tigăi, tocătoare, tocătoare
din lemn pentru bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, ustensile de menaj, vase.
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci.
28. Aparate de gimnastică, aparate de
antrenament eliptice, aparate de interior pentru
fitness, aparate de gimnastică portabile de
uz casnic, aparate pentru antrenament sportiv,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
apărători de genunchi (articole de sport),
articole de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,

mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare si
marketing, consultanta in marketing, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse si servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul
şi prin intermediul reţelelor informatice mondiale
a produselor: clei pentru prins muște,
hârtie pentru prins muște, loțiune anti-muște,
(produse chimice pentru tratarea manei,
otravă pentru șobolani, plasturi anti-țânțari
pentru bebeluși, preparate pentru distrugerea
insectelor, preparate pentru omorârea țânțarilor,
care se aplică pe plasele de țânțari, preparate
pentru omorât muște, produse care se
aplică pe piele pentru respingerea țânțarilor,
produse pentru a alunga păsările, produse
pentru îndepărtarea animalelor, produse
repelente de țânțari, repelenți folosiți pentru
alungarea pisicilor, spirale antițânțari, produse
pentru spălarea animalelor, produse pentru
purificarea aerului, deodorante wc, deodorante
pentru automobile, deodorante pentru pantofi,
deodorante pentru tapițerie, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal, mașini de săpat, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, aparate de
ridicare și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de ambalare, mașini electrice de umplut,
mecanisme de deschidere și închidere, mașini
de umplut, aparate de curățat cu aburi, aparate
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de curățat cu aburi de uz casnic, aparate
de uscat rufe fără încălzire, aparate pentru
spălat, aspiratoare, mașini și aparate electrice
de curățat, echipament electric de curățare
a geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru
fixat și asamblat, mașini electrice rotative,
mașini pentru fabricarea țigărilor, mașini de
ascuțit lame, ascuțitoare electrice de cuțite,
ascuțitori electrice, benzi abrazive pentru mașini
de șlefuit electrice, cuțite electrice, cuțite și
aparate de ascuțit cuțite electrice, foarfece
electrice, mașini de ascuțit, mașini de ascuțit
cuțite, mașini electrice pentru feliat, bigudiuri
electrice, instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice, ondulatoare electrice de
păr, ondulatoare non-electrice, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, mașini de tuns, mașini de tăiat,
aparate de feliat legume, cutii pentru tacâmuri,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor și
legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătarie, cuțite
de bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite
de bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite de
masă, cuțite din ceramică, cuțite pentru curățat
legume (instrumente de mână), cutite pentru
legume, cuțite pentru tăiat carnea, decojitoare
de legume, non-electrice, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive manuale de
decojit legumele (cuțite), dispozitive neelectrice
de feliat alimente, feliatoare de legume,
feliatoare, acționate manual, răzuitoare (cuțite),
seturi de tacâmuri, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri), tocătoare de carne (unelte manuale),
tocătoare de legume (unelte manuale),
tăietoare pentru cartofi prăjiți, amestecătoare
(unelte manuale), bricege multifuncționale,
deschizătoare de conserve acționate manual,
deschizătoare neelectrice de conserve, aparate
manuale pentru ondularea parului, instrumente
de ascuțit, unelte și instrumente de ascuțit,
acționate manual, aparate cu infraroșii de
uz medical, aparate de tracțiune (de uz

medical), aparate medicale pentru calmarea
durerii, articole ortopedice, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje adezive de susținere,
bandaje compresive (elastice sau de susținere),
bandaje de susținere elastice, ciorapi elastici
de uz medical, ciorapi pentru varice,
comprese abdominale, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, dispozitive ortopedice
din silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice, aparate de
reglare a apei, aparate folosite la evaporare,
evaporatoare, turnuri de răcire cu evaporare,
accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, aparate
de iluminat, aparate de iluminat electrice de
interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aplice
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(corpuri electrice de iluminat), aplice de perete,
becuri cu led, becuri de format mic, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, butoane de comandă iluminate,
corpuri de iluminat care proiectează lumina
în jos, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în sus, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate
de iluminat pentru vehicule, becuri indicatoare
de direcție pentru automobile, faruri pentru
automobile, lanterne pentru automobile, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție, corpuri de iluminat pentru
automobile, proiectoare auto, proiectoare pentru
vehicule, spoturi, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații pentru iluminat stradal, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, lămpi cu
ultraviolete pentru acvarii, lămpi de acvariu,
lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi de
căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie,
portabile, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru

iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporează un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la usb, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
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aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou
cu alimentare la usb, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
instalații de filtrare a aerului, mașini de uscat
haine, încălzitoare electrice pentru prosoape,
rafturi de uscare, uscătoare (cu aer cald pentru
uscat rufe), uscătoare cu aburi, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uscătoare pentru

tapiserie (de uz casnic), aeroterme, aparate de
distribuție a apei, aparate de saună, aparate
de saună facială, dispozitive de încălzire a
apei pentru dușuri, accesorii pentru fântâni,
fântâni de interior, fântâni decorative pentru
masă, filtre pentru apa potabilă, ionizatoare
de apă, instalații pentru purificarea apelor
reziduale, haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), lese de animale, lese pentru
animale, lese pentru câini, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici, articole de voiaj,
bagaje, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, borsete pentru
bărbați, borsete pentru scutece, borsete și
genți de purtat la brâu, casete pentru accesorii
de frumusețe, casete pentru monede, curele
de bagaje cu încuietori, curele pentru bagaje,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călători, , genți cu rotile, genți de plajă,
gentuțe cosmetice, genți universale de sport
cu rotile, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, mânere
de bastoane, mânere de baston, cuști pentru
animale de companie, așternuturi pentru pisici,
coșuri pentru câini, coșuri de dormit pentru
animale domestice, nu din metal, coșuri pentru
pisici, cuști pentru câini, paturi pentru câini,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, accesorii
pentru dulapuri (nemetalice), articole pentru
organizarea hainelor, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), birouri, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
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oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier, aparate electrice pentru
omorârea insectelor, capcane electrice pentru
insecte, capcane neelectrice pentru insecte,
capcane pentru dăunători, capcane pentru
insecte, capcane pentru rozătoare, capcane
pentru șobolani, curse pentru șoareci, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază
de baterii, huse pentru mese de călcat, mese
de călcat, pânze pentru călcat, suporturi pentru
fiare de călcat, aparat pentru curățarea dinților
și gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe
pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru prosoape, suporturi pentru perii pentru
closet, suporturi pentru gel de duș, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru săpun de
mâini, suporturi pentru săpunuri, suporturi
verticale pentru hârtie igienică, ustensile de
toaletă, truse de toaletă cu conținut, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoare
parfumate, pulverizatoare de parfum, bile pentru
uscător, bureți metalici, bureți de menaj, bureți
de baie, aparate de gătit sub vid, recipiente
termoizolante pentru băuturi, boluri din plastic
(recipiente de uz casnic), boluri din plastic
(vase), recipiente pentru bucătărie, ustensile

de bucătărie, vase pentru bucătărie, capace
izolante pentru farfurii și vase, căni din ceramică,
cești, instrumente pentru tăiat coca, coșuri de
gunoi din metal, coșuri de gunoi din plastic
(cutii pentru gunoi), coșuri de rufe, cratițe,
cutii pentru monezi (pușculițe), distribuitoare
de băuturi, neelectrice, farfurii, nu din metal
prețios, farfurioare, filtre de cafea neelectrice,
forme (ustensile de bucătărie), forme pentru
gătit, suporturi de grătare, grătare (neelectrice),
mașini de tocat carne neelectrice, mănuși de
bucătărie, oale de gătit, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, oliviere, oliviere pentru
ulei și oțet, palate de amestecare neelectrice
pentru utilizare în bucătărie, palete de uz
casnic, perii pentru legume cu dispozitive de
răzuit, râșnițe de piper manuale), răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, răşnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru veselă,
suporturi ramificate pentru căni, tăvi pentru servit
masă, tăvi pentru scurs, tăvi turnante (pentru
bucătărie), termosuri, tigăi, tocătoare, tocătoare
din lemn pentru bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, ustensile de menaj, vase, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
de agrement, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
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ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci,
aparate de gimnastică, aparate de antrenament
eliptice, aparate de interior pentru fitness,
aparate de gimnastică portabile de uz casnic,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), apărători
de genunchi (articole de sport), articole
de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,
mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2022 00684
(151) 31/01/2022
(732) ROGA STEEL SRL, STR.

REPUBLICII, NR.36, JUDEȚ
CONSTANȚA, EFORIE SUD,
900242, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

1ST CAFE ESPRESSO
BAR COFFEE TO GO

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 26.01.04

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

43. Servicii oferite de baruri.
───────
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(210) M 2022 00686
(151) 31/01/2022
(732) MARSAT SA, STR. STEFAN CEL

MARE, NR. 268, JUDEȚ NEAMȚ,
ROMAN, NEAMȚ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06

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

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

30. Porumb prelucrat, spirale din porumb, fulgi
de porumb, floricele de porumb, gustări din
porumb, chipsuri de porumb, alimente preparate
din porumb, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), chipsuri de porumb cu
gust de legume, gustări rapide preparate din
porumb, gustări extrudate care conțin porumb,
produse pentru gustări preparate din făină de
porumb, produse snacks preparate pe bază de
porumb, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, cereale,
făină, produse alimentare extrudate preparate
din porumb, făină de porumb de uz alimentar,
porumb măcinat, griș de porumb, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări din porumb expandat cu gust
de brânză, produse pentru gustări preparate din
amidon de porumb, pufuleți de brânză, pufuleti.

───────

(210) M 2022 00696
(151) 01/02/2022
(732) ALBESCU ADRIAN-CIPRIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. VULTURULUI NR. 2, SC.
B, AP. 22, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Curierul cu surprize
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, servicii de comerț online și offline cu
produse alimentare și băuturi.
41. Servicii de divertisment, servicii recreative.

───────

(210) M 2022 00697
(151) 01/02/2022
(732) ZOLTÁN SZIKI, CAR. PODGORIA

NR. 213 A, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

IWE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aparate de ridicare, mecanisme de ridicat,
aparate de ridicare, echipamente de manipulare
pentru încărcăre și descărcăre, mașini de
manipulare, automate (manipulatoare), mașini
de stivuit, stivuitoare pentru paleți, paletizoare
(mașini), mașini pentru paletizare, mașini de
paletizare, mașini pentru transportul paleților.
9. Acumulatori, electrici, circuite integrate,
cântare, rezistente, electrice.
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35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistentă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistentă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), licitare, furnizarea de
informatii.de afaceri prin intermediul unui site
web, oferirea de informatii comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, oferirea de informații .de
contact comerciale și de afaceri, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, analiza costurilor, demonstrații
cu produse, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri).

───────

(210) M 2022 00699
(151) 01/02/2022
(732) BENTE & ASOCIATII SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP 63,
AXELE A-B, STALPII 0-4, CAMERA
01, ET. 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Buletine informative, agende.
35. Servicii de planificare a programărilor (funcții
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,

BA 
Bențe & Asociații 

EXPERȚI
ÎN LEGISLAȚIA MUNCII
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asistență privind managementul comercial
sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor, servicii
de agenție de ocupare a forței de muncă,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, relații publice, servicii de
secretariat, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, pregătirea documentației
fiscale, servicii de depunere a documentației
fiscale, scrierea de Curriculum Vitae pentru terți/
scrierea de CV-uri pentru terți.
41. Tehnoredactare computerizată electronică.
42. Digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor.
45. Servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, auditare a conformității
juridice, mediere.

───────

(210) M 2022 00700
(151) 01/02/2022
(732) ABABEI ANA-MARIA, STR.

LUMINII NR. 19C, BL. C6,
DEMISOL, AP. 3, SAT VALEA
LUPULUI, JUD. IAȘI, COMUNA
VALEA LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AMA Music SCHOOL
By Ana - Maria Ababei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04

clase:
41. Organizarea și susținerea de concerte,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii
educaționale furnizate de școli, servicii
de divertisment, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
interpretariat lingvistic, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale , organizarea
de spectacole (servicii de impresar), prezentarea
prestațiilor live, servicii de studiouri de
înregistrare, fumizarea facilităților de re creere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
producția de spectacole, compunerea de
melodii, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00701
(151) 01/02/2022
(732) CORNELIU BENȚE, STR.

ASTRELOR, NR.21, SAT
DOMNESTI, JUDETUL ILFOV,
COMUNA DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

LIBRALEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

16. Almanahuri, cărți broșate, cărți, calendare,
fluturași publicitari, formulare, tipărite, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
reviste (publicații periodice), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), buletine informative, ziare,
agende, ilustrații, materiale tipărite, publicații
tipărite, cupoane tipărite, materiale didactice (cu
excepția aparatelor).
35. Inchirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, marketing cu public țintă, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Trimiterea de mesaje, servicii de agenție
de presă, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu

(streaming) de date, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
servicii de teleconferință, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de videoconferinta, servicii
de posta vocala, transmisia fara fir (wireless).
40. Legătorie, tipărirea offset, servicii de
fotoculegere, developarea filmețop fotografice,
imprimare fotografică, tipărire (imprimare).

41. Servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, publicarea cărților, scrierea
de texte, altele decat cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00702
(151) 01/02/2022
(732) BENȚE CORNELIU, STR.

ASTRELOR NR. 21, SAT
DOMNEȘTI, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

LEXTV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
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publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, marketing cu public țintă, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, transmisie de
podcasturi, trimiterea de mesaje, servicii de
agenție de presă, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
servicii de teleconferință, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinta, servicii de posta vocala,
transmisia fara fir (wireless).
40. Legătorie, tipărirea offset, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice.
41. Distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, dublări, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de reporteri de știri, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestațiilor live, divertisment radio, producția
de programe radio și de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, scenarii, altele
decât cele publicitare, producția de spectacole,
închirierea de înregistrări sonore, subtitrare,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, traducere.

───────

(210) M 2022 00707
(151) 01/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

stiletto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#003349)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

598

pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi

din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
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izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,

materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aluminiu, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă
din aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folie de aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu oţel cornier, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu benzi metalice
pentru legare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu grinzi metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu legături metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bolţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu bolţuri, plate, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu colţare metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ramificaţii metalice pentru ţevi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu alamă,
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu bare de oţel
tras la rece, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii din
metal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,

servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri

(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de

celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,

pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 00708
(151) 01/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

attica

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /

benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni

(591) Culori revendicate: roz (HEX #E0004D)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de

filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
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pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.

35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aluminiu, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă
din aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folie de aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu oţel cornier, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu benzi metalice
pentru legare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu grinzi metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu legături metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bolţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu bolţuri, plate, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu colţare metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ramificaţii metalice pentru ţevi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu alamă,
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu bare de oţel
tras la rece, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii din
metal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
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de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în

legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
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comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din

cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale

pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 00709
(151) 01/02/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT, STR.

CULTUL PATRIEI 18, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Best electric 
van in Romania
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.09

clase:
9. Reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie si accesorii educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si
de televiziune, producție de reclame radio,
căutare de sponsorizare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, consultanță cu privire
la căutarea de sponsori, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare
de ziare, periodice, carti si reviste, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau

televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție de programe tv, publicare online
de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de concursuri sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive,
competiții sportive și de atletism și programe
de decernare de premii, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
servicii culturale, servicii educationale, servicii
de divertisment, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de echipament
sportiv, cu exceptia vehiculelor, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole / concursuri, antrenare (instruire),
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de impresar, educatie fizica, instruire
practica, prezentarea prestaţiilor live, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare de
competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de evenimente automobilistice.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00710
(151) 01/02/2022
(732) BOCA SI FIII SRL, STR.

SILOZULUI NR. 32C, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Balada

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

clase:
43. Servicii oferite de restaurant, servicii oferite
de fast-food.

───────

(210) M 2022 00713
(151) 01/02/2022
(732) DARYGLOBALMIX S.R.L, STR.

FRUNZEI NR. 2, JUDETUL
GALATI, COMUNA COROD,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR.3, ET.2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DARYX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile.
12. Suporturi pentru pahare adaptate pentru
a fi utilizate în autovehicule, suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
de pahare pentru automobile.
20. Scaune ergonomice, scaune pliante, scaune
rabatabile, combinație de scăunel pentru
îngenunchere și pentru așezat, pentru grădinărit,
scaune ergonomice fără spătar cu reazem
pentru genunchi.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00714
(151) 01/02/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL INTRE TARLALE NR.1,
JUDETUL ILFOV, CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Wembley Light
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive ( lichioruri și spirtoase).

vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 00720
(151) 01/02/2022
(732) UDREA SILVIU GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

TOPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software descărcabilă pentru
servicii de rețele sociale prin internet
nedescărcabile, software descărcabil pentru
dezvoltare de aplicații, software descărcabil
pentru sisteme de rezervare, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
software descărcabil și aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software descărcabil pentru gestionarea unui
magazin online, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații software de tipul
business intelligence descărcabile, aplicație
software pentru servicii de cloud computing,
descărcabilă, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet descărcabile,
software pentru comerț prin intermediul unei
rețele globale de comunicații, software de
calculator descărcabil pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator
descărcabil pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
descărcabil pentru aplicații de calculator destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicații de calculator destinat
utilizării la implementarea internetului lucrurilor
(IOT), software descărcabil pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive

(740) INVENTA AGENTIE DEPROPRIETATE
 INTELECTUALA SRL, BDUL. 
CORNELIU COPOSU, NR. 7,BL.104, 
SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

35. Publicitate, managemantul afacerilor,
administarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terților, a bunurilor
din clasa 33 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să le vadă și să le cumpere în
mod convenabil, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicată,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informații
cu privire la produsele de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice( cu excepția berii), servicii de
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mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a produselor de incaltaminte si imbracaminte
destinate oamenilor si animalelor, a produselor
de papetarie, tipografie si a materialelor
scrise pe suport de hartie, a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, promovarea
comercială, servicii de promovare comercială,
promovare de evenimente speciale, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind promovarea vânzărilor, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
promovare de târguri în scop comercial,
promovare și realizare de expoziții comerciale,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, promovare de
produse și servicii pentru terți, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, furnizarea de
spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv

analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, informații despre metode de
vânzare, informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
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produse și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale.

───────

(210) M 2022 00724
(151) 01/02/2022
(732) ARTMANIA AGENCY SRL, STR.

PROF. GRIGORE COBALCESCU
NR. 7, AP. 11, MANSARDA,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Rockblock
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrare de programe
de schimburi culturale şi educative, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 respectiv: articole de
imbracaminte, incaltaminte si de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornice şi instrumente
pentru măsurarea timpului, a produselor
de design si decoratiuni, obiecte de arta,
instrumente muzicale, a produselor de papetarie,
legatorie, tiparituri, a produselor de divertisment,
jocuri video, sport, a produselor alimentare,
a baturilor alcoolice si non-alcoolice, a
vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare a

afacerilor pentru interpreți de muzică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare de concerte
muzicale, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi cu
ridicata legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de expoziții în
scopuri comerciale.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
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emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare şi conducere de
concerte, realizare, coordonare şi organizare
de concerte, organizare şi coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, organizare
şi coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producţie de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare şi coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinţe referitoare la divertisment, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de interpretări muzicale,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, publicare de cărţi, planificarea
de recepţii (divertisment), organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
vizuale, organizare şi prezentare de spectacole
în direct, reprezentaţii de muzică live, spectacole
cu muzică în direct, spectacole în direct
susţinute de trupe muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, organizare de festivaluri in scopuri
recreative, rezervare de bilete la concerte,
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de

festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, înregistrări de muzică,
reprezentații de muzică live, pregătire pentru
aprecierea muzicii, organizare de divertisment
muzical, prezentare de reprezentații muzicale,
publicare de cărți de muzică, prezentare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
servicii de impresariat artistic pentru artisti de
spectacol, organizare de spectacole muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
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noapte (divertisment), cluburi de fani, centre
de divertisment, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
servicii oferite de parcuri de distracție, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, servicii de divertisment
cu jocuri pe calculator și jocuri video,
organizarea de expoziții de artă, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, închiriere de spații pentru
artă interpretativă, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii de galerii de artă,
închiriere de lucrări de artă, servicii de expoziții
de artă.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi.

───────

jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive
şi culturale, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie, organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizarea de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, organizarea de expoziții de artă,
organizare de expoziții educaționale, servicii
de expoziții de artă, organizare de expoziții
pentru divertisment, realizare de expoziții cu
scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri educative, parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

626

(210) M 2022 00725
(151) 01/02/2022
(732) SC PASTIFLOR SRL, STRADA

NARCISELOR, BLOC 13, SCARA
A, ETAJ 6, APARTAMENT 35,
JUDEȚ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

EDEEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de făină,
brioșe, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, pizza, produse
de patiserie aromate, amestecuri de înghețată,
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, deserturi
cu înghețată, îngheațate cu arome, înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
și dulciuri, produse de cofetărie cu înghețată,
prăjituri pe bază de înghețată, torturi de
înghețată, alimente pe bază de cacao, biscuiți
sărați, brioșe cu fructe, ciocolată pentru glazuri,
cozonac pandoro, cozonaci, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
glazură de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, produse de cofetărie
pe bază de migdale, panettone (cozonac
italian), pateuri cu ciocolată, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie

din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de cofetărie și înghețate, produse
pe bază de ciocolată, specialități de patiserie,
spume de desert (dulciuri), sufleuri ca desert,
tiramisu, trufe de ciocolată, glazuri și umpluturi
dulci.
41. Administrare (organizare) de servicii
de divertisment, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, divertisment, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
săli amenajate pentru activități de recreere,
furnizare de spații pentru dans, furnizare
de spații pentru divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
planificare de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere.
43. Închiriere de echipament de catering,
închiriere de echipamente de bar, decorare
de torturi, decorare de alimente, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de bar cu servire de vin, servicii
de bufet, servicii de gătit, servicii de organizare
de banchete, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurant care includ
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servicii de bar cu licență, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurant și bar,
servicii în domeniul gustărilor, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere.

───────

(210) M 2022 00726
(151) 01/02/2022
(732) MICHAEL ARTISAN BAKERY

SRL, STR. BARIERA VALCII
NR .161, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA,
025511, DOLJ, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

MICHAEL ARTISAN BAKERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, amestecuri pentru produse de
brutărie, maia, pâine coaptă în prealabil, pâine
cu umplutură, rulouri de pâine umplute, gustări
care constau în principal din pâine, pâine,
pâine crocantă, pâine prăjită, pâine semicoaptă,
pâine coapta pe vatra, pâine proaspătă, pâine
nefermentată, pâine pita, pâine integral, pâine
multicereale, pâine cu seminte, pâine fără gluten,
chifle moi (pâine), pâine de secară, batoane
de pâine, pâine prăjită (biscuiți), pâine și chifle,
pâine de malt, pâine dospita cu maia, pâine
artizanala, pâine aromată cu condiment, lipii

pentru sandvișuri (pâine), pâine sub formă de
bastoane, aluat de pâine, amestecuri pentru
pâine, concentrate de pâine, amestecuri pentru
pâine integral, cornuri, chifle, semințe prelucrate
folosite ca și condiment, produse de panificație.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, închiriere de standuri
de vânzare, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte personae,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
personae, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
servicii de aprovizionare, cumpărare şi vânzare
pentru terţi, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanţ de magazine, servicii
de desfacere, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
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detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitare de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, servicii de vânzări pentru terţi,
încheierea de contracte pentru licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, organizare de
expoziţii, târguri cu scop comercial şi publicitar,
publicitate prin orice mijloace, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de radio, de televiziune,
de teleshopping, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportului lor) permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, servicii de intermediere comercială,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, intermediere de
contracte (pentru terți), marketing de produse.

───────

(210) M 2022 00727
(151) 01/02/2022
(732) TOP SPORT K9 S.R.L., STR.

INFRATIRII NR. 18, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Top Sport K9

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru îngrijirea animalelor.
5. Loțiuni pentru câini, produse repulsive
pentru câini, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide).
18. Încălțăminte pentru câini, lese pentru
câini, geci pentru câini, zgărzi pentru câini,
centuri pentru câini, îmbrăcăminte pentru câini,
articole vestimentare pentru câini, articole de
îmbrăcăminte pentru câini, haine de ploaie
pentru câini, produse din piele brută de ros
pentru câini.
20. Coșuri pentru câini, paturi pentru câini, cuști
pentru câini.
28. Jucării pentru câini.
31. Hrană pentru câini, băuturi pentru câini, oase
pentru câini, biscuiți pentru câini, culcuș pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, jucării
comestibile pentru câini, produse comestibile
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente sub formă de inele pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
vită pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
carne de vită pentru hrănirea câinilor.

───────
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(210) M 2022 00730
(151) 02/02/2022
(732) S.C. ESIMPLU S.R.L., STR.

NEGRU VODĂ NR. 30, BLOC
ARG1, SCARA C, ETAJ 3, APART.
12, CAMERA 1, JUDEȚ ARGEȘ,
PITEȘTI, 110069, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

esimplu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate sub toate formele, cum ar
fi: scrisă, online, radio si tv, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, în
special afaceri în legătură cu comerțul sub toate
formele, inclusiv cel electronic, lucrări de birou,
servicii de agenții de import-export, promovare
prin intermediul unei rețele de computere și
al unei rețele de telefonie mobilă, servicii de
reclamă și promoții de vânzare, închirierea de
timp si spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, furnizarea de spații pe site-uri în
scopul de a face reclamă pentru bunuri și
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
și/sau cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul, cu ridicata și online pentru: produse
de toaletă, preparate pentru igiena orală,

parfumuri, preparate de înfrumusețare și de
curățare pentru corp, uleiuri esențiale și
extrase aromatice, preparate pentru curățare și
odorizare, aparate de îngrijire și accesorii, cum
ar fi: epilatoare, ceară și creme depilatoare,
uscătoare de păr, perii de păr electrice, plăci
de îndreptat părul, ondulatoare, aparate de
ras electrice și clasice, cântare corporale,
tensiometre, glucometre, vitamine și suplimente
alimentare, aparate de tuns și ras pentru bărbați,
aftershave, preparate abrazive pentru curățare,
lumânări, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate și articole sanitare, aparate
pentru aranjarea părului, ustensile pentru
arta corporală, manichiură și pedichiură,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, tacâmuri și instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru grădinărit,
agricultură și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, aparate și
instrumente științifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de înregistrare si de stocare, fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice
de calculatoare, laptopuri, notebook-uri, tablete,
imprimante, scanere și consumabile pentru
acestea, drone și accesorii, telefoane mobile,
huse de telefoane, folii protectoare pentru
telefoane, încărcătoare pentru telefon, căști
audio, ceasuri și brățări inteligente, televizoare,
aparate audio-video și foto, incluzând și accesorii
pentru acestea, produse electrocasnice cum
ar fi: mașini de spălat rufe, cuptoare, hote
și plite încorporale și aparate de climatizare,
aragazuri, cuptoare cu microunde, mașini de
spălat vase, blendere și tocătoare, roboți de
bucătărie, expresoare și cafetiere, aspiratoare
și fiare de călcat, jocuri și jocuri electronice,
PlayStation și accesorii gaming, articole de
băcănie, cum ar fi: alimente de bază, paste
făinoase, conserve, condimente și mixuri,
ketchup-ri și sosuri, cereale, dulceață, miere,
creme tartinabile, dulciuri, chipsuri, snacksuri,
cafea, ceai, produse dietetice naturiste, lapte
praf, hrană pentru animale de companie, aparate
de masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate și instalații de

(591) Culori revendicate: alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000)
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iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
cum ar fi: combine frugorifice, frigidere, lăzi
frigorifice, aparate de ventilare, ventilatoare
și răcitoare, aparate de încălzit aer, boilere,
aparate de distribuire a apei și de uz sanitar,
instrumente de măsurare a timpului, hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole de librărie
și papetărie, incluzând cărți și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare, genți
de voiaj și de transport, umbrele și parasolare,
bastoane, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale, mobilier divers, covoare, lenjerii de pat,
pilote, perne, textile pentru bucătărie, ustensile
și recipienți pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie și veselă, piepteni și bureți, produse
din sticlă, porțelan și ceramică, lenjerie de casă,
perdele, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole de
mercerie, decorațiuni pentru păr, linoleum și
alte produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, jocuri, jucării și articole pentru joacă cum
ar fi: păpuși, păpuși de pluș, mașinute, figurine,
jucării de vară, căsuțe și corturi, trambuline,
piscine, triciclete, jucării interactive, jucării de
dezvoltare, jocuri de societate, jocuri educative,
jocuri de memorie și inteligență, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, produse alimentare și băuturi, articole
sanitare cum ar fi: chiuvete și baterii pentru
apă, filtre de apă, mobilier de baie, baterii baie
și seturi de duș, vase de wc, radiatoare de
încălzire, mese de călcat și uscătoare, seturi
de curățenie și mopuri, diverse scule electrice
și diverse unelte, compresoare, scule de mână,
becuri, corpuri de iluminat, veioze, lămpi,
prize și întrerupătoare, prelungitoare, materiale
de construcții, betoniere, roabe, vopseluri și
tencuieli, articole de grădinărit, cum ar fi:
motosape, motocultivatoare, aparate de spălat,
atomizoare, aspiratoare, suflante, tocătoare,
fierăstraie cu lanț, mobilier de gradină, grătare
și accesorii, îmbrăcăminte pentru femei, bărbați
și copii, genți, portofele, bijuterii, articole de
fitness, cum ar fi: benzi de alegat, biciclete
fitness, aparate și bănci pentru abdomene,
aparate mutifuncționale, haltere și gantere,
genți și saltele pentru fitness, articole pentru
sporturi de iarnă, cum ar fi: skiuri, clăpari,
snowboard, căști și ochelari, sănii, patine,
accesorii auto, cum ar fi: scaune auto pentru
copii, suporturi pentru biciclete, cutii portbagaje,

huse de scaune, covorașe auto, frigidere auto,
articole de întreținere și cosmetică auto, cum
ar fi:aspiratoare auto, produse de întretinere,
ulei motor, aditivi auto, ștergătoare, odorizante,
articole electrice auto, becuri, acumulatoare,
siguranțe fuzibile, compresoare, redresoare:
articole de reparații auto cum ar fi: scule
auto, vopsea auto, kituri de siguranțe, piese și
accesorii auto, anvelope și jante auto, vehicule
electrice cum ar fi: hoverboard-uri, biciclete
electrice, trotinete electrice, stații de încărcare.
38. Telecomunicații, cum ar fi: servicii de
telecomunicații legate de comerțul electronic,
furnizarea accesului la platforme pentru comerț
electronic pe internet, transmisie de semnale
pentru comerț electronic prin sisteme de
telecomunicații prin sisteme de comunicații de
date.

───────

(210) M 2022 00735
(151) 02/02/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR. FERMELOR NR. 1, JUDEȚ
NEAMȚ, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DANUBIANA ADT6
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope pentru vehicule terestre, anvelope
(pneuri), suporturi de anvelope, huse pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor.

───────
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(210) M 2022 00737
(151) 02/02/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR. FERMELOR NR. 1, JUD.
NEAMȚ, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DANUBIANA ADC7
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope pentru vehicule terestre, anvelope
(pneuri), suporturi de anvelope, huse pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 00739
(151) 02/02/2022
(732) SC TRADY 2000 SRL, CALEA

CĂLĂRAȘILOR NR. 114, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JOMARCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Balamale metalice.
35. Servicii de comert on line, cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de agenții de import,
publicitate.

───────

(210) M 2022 00743
(151) 02/02/2022
(732) SC Taraf Muntenia SRL, STR.

PAUL BAJAN NR. 37, JUD.
ARGEȘ, COMUNA RUCAR,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Taraf Muntenia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Compunerea de melodii, organizarea
și susținerea de concerte, închirierea
echipamentelor audio, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii de
studiouri de înregistrare, servicii de orchestră,
prezentarea prestațiilor live, închirierea și
înregistrărilor sonore, furnizarea online de
muzică nedescarcabila, servicii de compoziție
muzicală, servicii de disc jokey.

───────

(210) M 2022 00744
(151) 02/02/2022
(732) FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA,

STR. EROU NIȚĂ PINTEA NR. 41,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 77190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FC VOLUNTARI 2010
(531) Clasificare Viena:

18.04.02; 21.03.01; 26.11.03; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, albastru închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de activități sportive
și competiții, servicii de antrenament pentru
activități sportive, pregătire cu privire la activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
furnizare de instalații pentru activități sportive de
recreere, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară.

───────

(210) M 2022 00745
(151) 02/02/2022
(732) UAT COMUNA POLOVRAGI, STR.

DRUMUL LUI BUREBISTA, NR.
128, SAT POLOVRAGI, JUDETUL
GORJ, COMUNA POLOVRAGI,
GORJ, ROMANIA

(540)

TABĂRA DE SCULPTURĂ
POLOVRAGI Simboluri Dacice
în Arta Lemnului în România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 00747
(151) 02/02/2022
(732) TOTALMONTAJ SRL, STR.

NUFERILOR NR. 178, SAT
TĂTĂRANI, JUDETUL PRAHOVA,
BĂRCĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TOTALMONTAJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 07.15.20

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
40. Tratament de materiale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
(591) Culori revendicate: gri, roșu, 

albastru,galben

(591) Culori revendicate: bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00751
(151) 02/02/2022
(732) UDREA GABRIEL SILVIU, ALEEA

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

FUNGIFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic
descărcabil de uz comercial, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software
de control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul,
software descărcabil pentru sisteme de
rezervare, software descărcabil de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile, software
descărcabil și aplicații pentru dispozitive mobile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software descărcabil
pentru efectuarea de tranzacții online, software
descărcabil pentru gestionarea unui magazin
online, software de aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicații software de tipul business
intelligence descărcabile, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, descărcabilă,
software de comerț electronic descărcabil și de
plăți electronice, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet descărcabile,
software pentru comerț prin intermediul unei
rețele globale de comunicații, software de
calculator descărcabil pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator
descărcabil pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
descărcabil pentru aplicații de calculator destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,

software de aplicații de calculator destinat
utilizării la implementarea internetului lucrurilor
(iot), software descărcabil pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a produselor de incaltaminte si imbracaminte
destinate oamenilor si animalelor, a produselor
de papetarie, tipografie si a materialelor
scrise pe suport de hartie, a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor,
a produselor alimentare, nealimentare si
agricole destinate oamenilor si animalelor, a
materialelor de constructii si a decoratiunilor,
(cu excepţia transportului lor), aparate
electronice si accesorii, piese auto si accesorii,
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
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cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea de informații despre metode
de vânzare, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terţi, servicii de

colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizare de consiliere
cu privire la metode și tehnici de vânzare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale.

───────

(210) M 2022 00752
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUD. ILFOV, POPESTI -
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELEPHANT EVOLUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre și uși nemetalice, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
profiluri nemetalice pentru ferestre și uși, șine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornișe și șipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
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din PVC, sticlă pentru construcții, uși, pereți,
panouri, acoperișuri, fațade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăți ignifuge, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcția
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcții,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcții.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă și
mobilierdin sticlă, uși din sticlă pentru mobilier,
scări și trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasele 19 și 20 (exceptând
transportul acestora) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2022 00753
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, SOS. OLTENITEI
NR.181, JUDETUL ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BUTTERFLY EVOLUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, şine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de

margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2022 00755
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SHARK EVOLUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, şine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2022 00756
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUD. ILFOV, POPESTI -
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZEBRA EVOLUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, şine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2022 00758
(151) 02/02/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Wembley Lychee& Lemon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive (lichioruri şi spirtoase).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terţi (achiziţie de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate

la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 00759
(151) 02/02/2022
(732) CONSTANTIN ALEXANDRU, STR.

MICA, NR.25, BL.87, SC.C, AP.13,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gruiul Colunului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii, servicii de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
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organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
servicii de rezervări pentru călătorii maritime,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.

───────

(210) M 2022 00762
(151) 02/02/2022
(732) PLAYMAKER JUNIOR SRL, SAT

CĂPUSU MARE NR. 269 A, JUD.
CLUJ, COMUNA CĂPUSU MARE,
CLUJ, ROMANIA

(540)

PLAYMAKERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.03.23; 29.01.11

clase:
9. Combinezoane de protecție.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, crampoane pentru atașare pe
încălțămintea sport, bocanci pentru excursii,
bocanci de snow-board, bascheți, balerini
(încălțăminte de damă), articole de încălțăminte
pentru plajă, cizme impermeabile pentru pescuit,

cizme de zapada, cizme de vânătoare, cizme
de polo, cizme impermeabile, cizme de
ploaie, cizme de iarnă, cizme de damă,
cizme de călărie, cizme de cauciuc pentru
pescuit, ghete de munte, ghete de fotbal,
echipament de gimnastică, crampoane pentru
ghete de fotbal, clăpari (de schi), cizme-salopetă,
cizme și ghete, cizme pentru călărie, cizme
pentru motocicliști, încălțăminte de atletism,
încălțăminte cu închidere cu arici, ghete sport,
ghete pentru rugby, ghete pentru pescuit,
ghete pentru munte, ghete pentru box, ghete
pentru armată, ghete de pescuit, încălțăminte
pentru alergare, încălțăminte pentru alpinism,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte
pentru apă, încălțăminte de sport, încălțăminte
de schi și snow-board și părți ale acestora,
încălțăminte de fotbal, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru volei, încălțăminte sport cu
talpă ortopedică, încălțăminte pentru drumeții,
încălțăminte pentru călărit, pantofi de bowling,
pantofi de fotbal, pantofi de golf, opincuțe de
balet, pantofi cu role, pantofi comozi pentru
activități în timpul liber, pantofi de alergat, pantofi
de alergat cu crampoane, pantofi pentru dans,
pantofi pentru handbal, pantofi pentru hochei,
pantofi pentru rugbi, pantofi pentru condus,
pantofi pentru ciclism, pantofi pentru baseball,
pantofi pentru baschet, pantofi de volei cu
piciorul, pantofi de sport, pantofi pentru yoga,
pantofi pentru step, șlapi, teniși, sneakers,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru schi, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor de
judo, articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
luptelor greco-romane, articole de îmbrăcăminte
pentru triatlon, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru patinaj
artistic, articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, slip bărbătesc
de baie, halate de baie, articole vestimentare
pentru bărbați, articole purtate în jurul gâtului,
articole de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori
digitali încorporați, articole de îmbrăcăminte
pentru golf, cu excepția mănușilor, articole

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
de îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, benzi antiperspirante pentru încheietură,
bentițe și manșete absorbante, bentițe și
manșete absorbante pentru tenis, baticuri de
purtat la gât, baticuri de pus pe cap, bluze de
antrenament, bluze de trening, bluze cu guler
pe gât, bluze cu glugă, benzi pentru încheietura
mâinii, blazere, brâu lat pentru chimono (obi),
brâie pentru chimonouri (koshihimo), body-uri
purtate de dansatori, bluze și șorturi pentru
sport, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, cămăși cu guler fără nasturi,
cagule pentru schiori, căciuli tip cagulă, cămăși
pentru pescari, cămăși rezistente la vânt, cămăși
sport care absorb umezeala, cămăși stil sport,
căști de protecție contra frigului pentru urechi
(articole de îmrăcăminte), ciorapi, ciorapi 3/4,
ciorapi antiperspiranți, ciorapi de atletism, ciorapi
până la genunchi cu bandă elastică, ciorapi trei-
sferturi, centuri din materiale textile, cordoane
pentru chimonouri (datemaki), cordoane
înnodate pentru haori (haori-himo), cordoane
pentru chimonouri (datejime), combinezoane
pentru snow-board, combinezoane de schi,
combinezoare (îmbrăcăminte), combinezoane
de protecție, colanți pentru atletism, colanți de
lână, colanți, costume de balet, costume de
baie întregi cu bureți pentru sutien, costume
de baie pentru bărbați și femei, costume de
motociclism, costume de neopren, costume de
patinaj, costume de înot, costume de înot din
două piese, pentru femei (tankini), costume de
dans, costume de gimnastică, costume de judo,
costume de jogging (îmbrăcăminte), costume
de kendo, costume pentru aikido, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, costume
impermeabile pentru motocicliști, costume de
zbor, costume de ploaie, costume de schi pentru
concursuri, costume umede pentru surf, costume
umede pentru windsurfing, costume umede
pentru schi nautic și scufundări, costume umede
pentru schi nautic, costume sportive pentru
jogging, costume rezistente la vânt, costume
pentru înot, costume pentru taekwondo.

───────

(210) M 2022 00763
(151) 02/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUD. , IAȘI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

pelican
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, oţel cornier, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare / benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, grinzi
metalice / traverse metalice, şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, legături metalice,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare metalice
pentru construcţii, ramificaţii metalice pentru
ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată, bare
de oţel tras la rece, materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, ferestre batante din metal, garduri
metalice, panouri metalice pentru garduri,
ferestre din metal pentru acoperiş, îmbinări
de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, neelectrice, plafoane

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349), gri (HEX #969696)
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metalice, materiale metalo-ceramice, lanţuri
metalice, capace metalice pentru coşul de
fum, tuburi metalice pentru coşul de fum,
canale metalice pentru coşul de fum, coşuri de
fum metalice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii, cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi, coliere metalice pentru fixarea ţevilor,
inele de cupru, sârmă de cupru, neizolată,
cornişe metalice, cuplaje metalice pentru lanţuri,
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
ţevi de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
si lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri cu
ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare metalice,
umpluturi din metal, fitinguri metalice pentru
ferestre, fitinguri metalice pentru construcţii, dale
metalice pentru pardoseală, pardoseli metalice,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, grătare metalice / grilaje
metalice, porţi metalice, jgheaburi pentru burlane
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie
pentru acoperiş, bare de oţel laminate la cald,
numere metalice pentru case, neluminoase,
plase metalice împotriva insectelor, plăci din
fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată,
sârmă de fier, feronerie / articole metalice, de
mică dimensiune, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, jaluzele metalice,
grinzi metalice, racorduri metalice pentru ţevi,
scări metalice, încuietori metalice, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, duze metalice,
piuliţe metalice, minereuri metalice, jaluzele
exterioare din metal, stâlpi metalici de gard, ţigle
metalice, paravane metalice, pavele metalice,
plăci de pavare din metal, coloane metalice
pentru construcţii, pini (feronerie), mufe din
metal pentru ţevi, conducte metalice, pitoni
metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni
metalici, verande (structuri) din metal, stâlpi
metalici, stâlpi metalici, pentru liniile electrice /
piloni metalici pentru liniile electrice, proptele
metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei pentru

maşini, materiale de armare din metal pentru
ţevi, materiale de armare din metal pentru
construcţii, inele metalice / coliere de oprire
metalice, nituri din metal, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, pervaze metalice, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), arcuri
(feronerie), pinteni, trepte (scări) din metal,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă din
oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din
oţel / tuburi din oţel, construcţii din oţel, cepuri
metalice, pardoseli din plăci metalice, tablă de
cositor, tubaje metalice, ţevi metalice / tuburi
metalice, lambriuri metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice
de căptuşit pereţii, şaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, scripeţi din metal
pentru ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă
din metal comun, ţesătură metalică/ pânză
metalică, sârmă din aliaje metalice comune,
cu excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă,
silozuri metalice.
19. Corniere, nemetalice, balustrade,
nemetalice, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii / lemn pentru construcţii,
hârtie pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, capace pentru
coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, plăci de
ciment, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
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35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aluminiu, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă
din aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folie de aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arbori (structuri) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de blindaj metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu balustrade din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
benzi metalice pentru legare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
metalice pentru înfăşurare sau fixare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bare pentru balustradele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online

(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi
de aer condiţionat, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, garduri, nemetalice, dale pentru
pardoseală, nemetalice, pardoseli, nemetalice,
şipci de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
jgheaburi pentru burlane, nemetalice, coame
pentru acoperişuri, plase împotriva insectelor,
nemetalice, jaluzele, nemetalice, grinzi,
nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, jaluzele exterioare, nemetalice şi
netextile, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, carton pentru
construcţii / carton de construcţii, paravane,
nemetalice, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări, nemetalice,
panouri acustice, nu din metal, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, ţevi de apă, nemetalice, cadre
de ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire
din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci din
fibre din lemn pentru construcţii, duşumele din
lemn, ventilatoare nemetalice pentru acoperișuri,
dale de sticlă pentru acoperișuri, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, sticlă izolantă pentru construcţii,
șipci nemetalice, silozuri, nemetalice.
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în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bare de oţel tras la rece, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de construcţii din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri de construcţii din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii, transportabile, din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre batante
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre din metal pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
legături de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plafoane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale metalo-
ceramice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lanţuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
capace metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu tuburi metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
canale metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coşuri de fum metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cleme metalice pentru cabluri şi ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coliere metalice pentru fixarea ţevilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inele de cupru, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de cupru, neizolată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cuplaje metalice pentru lanţuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu sifoane de scurgere (supape) din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de metal trase la rece
si lustruite, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grătare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu fitinguri metalice
pentru ferestre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fitinguri metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dale metalice pentru
pardoseală, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pardoseli metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grilaje metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu porţi metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu jgheaburi pentru burlane metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu balamale metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cârlige
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cârlige metalice pentru
plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bare de oţel laminate la cald, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu numere metalice pentru case, neluminoase,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plase metalice împotriva insectelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci din fier, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fier,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de

comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu feronerie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu articole
metalice, de mică dimensiune, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grilaje
din fier pentru ferestre, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu grilaje din fier
pentru uşi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu jaluzele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu racorduri metalice pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
scări metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu încuietori metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şipci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu buiandrugi metalici, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri de blocare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu încuietori
metalice, altele decât cele electrice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace metalice pentru gurile de canal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu piuliţe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu minereuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jaluzele
exterioare din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi

metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu rulouri pentru ferestre din oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu capace de etanşare din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pervaze
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu manşoane (feronerie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arcuri (feronerie), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pinteni,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu trepte (scări) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bandă de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu armătură de oţel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu stâlpi de oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
table din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi din oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
tuburi din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu construcţii din oţel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pardoseli din plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu tablă
de cositor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lambriuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu elemente de
fixare metalice de perete, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu elemente
de fixare metalice pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu placări metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare metalice pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu scripeţi din metal pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri pentru cadrele ferestrelor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cadre metalice pentru ferestre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu deschizători din metal pentru
ferestre, neelectrice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu închizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cabine metalice insonorizate, transportabile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri acustice din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu silozuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu corniere, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu balustrade, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu traverse nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse bituminoase pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu colţare, nemetalice, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ramificaţii pentru ţevi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cărămizi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cherestea pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lemn pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu hârtie pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sticlă pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu piatră pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de construcţii, nemetalice, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri de construcţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu construcţii,
transportabile, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu capace pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu canale pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre batante,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de ciment, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu coşuri de fum,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu elemente
de construcţie din beton, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cornişe,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţevi de scurgere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grătare, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cadre, nemetalice, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu dale pentru pardoseală, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pardoseli, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şipci de montaj
din lemn, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu porţi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plase
împotriva insectelor, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jaluzele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
stâlpi de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu carton
de construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu paravane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pavele, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci de pavare, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu scări, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
acustice, nu din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi de apă, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cadre de ferestre, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ferestre, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavaje din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furnire din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu furnire,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
din fibre din lemn pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu duşumele din lemn, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ventilatoare

nemetalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu dale
de sticlă pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci pentru acoperiș (nemetalice)
cu proprietăți izolante, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu acoperișuri
din sticlă, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ferestre de acoperiș în
formă de evantai, din materiale nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu sticlă izolantă pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu șipci nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu silozuri,
nemetalice.

───────

(210) M 2022 00764
(151) 02/02/2022
(732) DARIUS-ENEA MÂRZA, COMUNA

FELEACU NR. 5D, JUD. CLUJ,
FELEACU, CLUJ, ROMANIA

(540)

Wonderland
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 14.03.20; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben (Pantone

PMS 1355), albastru (Pantone PMS
655)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00765
(151) 02/02/2022
(732) JOKER LOGISTIC TRUCK S.R.L.,

STR. EROULUI NR. 7, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B, AP
76, SECTOR 2, BUCURESTI, 022511,
ROMANIA

(540)

JOKER logistic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate în sectorul transport și
livrare, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de prelucrare
de date în domeniul transporturilor, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
servicii de publicitate privind sectoarele

de transport, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), administrarea
vânzărilor, administrație comercială, servicii de
agenții de import-export, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de import și export,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
39. Transport de marfă, transport terestru de
marfă, organizarea transportului de marfă,
servicii de transport de marfă, depozitare de
marfă după transport, servicii de transport
rutier de marfă, transport cu vehicule grele de
marfă, depozitare de marfă înainte de transport,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
servicii specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, localizarea vehiculelor de pasageri
sau de marfă folosind calculatoare sau sisteme
de poziționare globală (informații referitoare
la transporturi), transport, transport terestru,
transport securizat, transport rutier, organizarea
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transportului, logistică de transport, transport
de containere, transport cu camionul, servicii
de transport, transport de bagaje, transport și
depozitare, transport de mărfuri, transport de
bunuri, transport prin curier, transport de valori,
transport de colete, transportare de mărfuri,
transport securizat de bunuri, organizarea
serviciilor de transport, transport securizat cu
camion, servicii de transport rutier, închirierea
mijloacelor de transport, servicii pentru
transportul bagajelor, consultanță profesională
privind transportul, organizarea transportului de
mărfuri, organizarea transportului de colete,
servicii de transport de containere, servicii
de asistență rutieră (transport), transport
frigorific de mărfuri congelate, transport și
depozitare de bunuri, servicii de transport
de mărfuri, transport și livrare de bunuri,
transport de mărfuri în vrac, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, închirieri de vehicule de transport,
închirieri de vehicule pentru transport, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de organizare
a transportului, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, închirieri (charter) de
mijloace de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport rutier
de mărfuri, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, transportul de mărfuri în stare refrigerate,
servicii de transport și expediție de mărfuri,
servicii de transport rutier containerizat de
mărfuri, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închirierea pe bază de contract a
vehiculelor pentru transport, colectare, transport
și livrare de produse, documente, colete și
corespondență, închiriere de spații, structuri,
unități și containere pentru depozitare și
transport, servicii consultative privind urmărirea
produselor în tranzit (informații referitoare
la transporturi), închiriere de platforme de
ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri de
transport, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de distribuție, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, depozitarea mărfurilor,
depozitare de vehicule, depozitare de pachete,
depozitare de colete, depozitare de containere,
depozitare în vrac, depozitare de produse,
servicii de depozitare, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare temporară de livrări,
depozitare de elemente component, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, închirieri de containere
de depozitare, livrare și depozitare de bunuri

depozitare și livrare de bunuri închiriere de
spații pentru depozitare, depozitare de produse
în transit, depozitare de produse în magazii,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
depozitare de produse, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, servicii de depozitare de
alimente congelate, închirieri de containere de
depozitare portabile, depozitare de containere
și de mărfuri, depozitare de alimente congelate
în magazii, servicii de consiliere privind
depozitarea mărfurilor, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, închiriere de
camioane, închirieri de camioane și vehicule,
închirieri de camioane și remorci, închiriere
de vehicule, închiriere de vehicule terestre,
organizare de închirieri de vehicule, închiriere de
vehicule pentru marfă, servicii de transport de
autovehicule, transport de autovehicule.

───────

(210) M 2022 00766
(151) 02/02/2022
(732) DARIUS-ENEEA MÂRZA,

COMUNA FELEACU NR. 5D, JUD.
CLUJ, FELEACU, CLUJ, ROMANIA

(540)

WONDERLAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 00770
(151) 02/02/2022
(732) ELENA-LETIȚIA PAMFIL, STR.

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
BUCURESTI, SECTOR 2, 021608,
ROMANIA

(540)

EMAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.07; 29.01.12

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
apă parfumată pentru lenjerie, apă de javel,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de
uz personal, burete impregnat cu săpun,
geraniol pentru parfumare, odorizante de casă,
bețișoare de tămâie, bețișoare parfumate,
bachoor, conuri parfumate, difuzoare cu fitil
pentru parfumarea camerei, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, odorizanți de cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, perne impregnate
cu substanțe aromate, perne impregnate cu
substanțe parfumate, perne pentru aromoterapie
cu săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe parfumate,
perne umplute cu substanțe aromate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,

preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
produse de parfumare pentru cameră, produse
pentru îndepărtarea mirosului de animale, spray
parfumat pentru casă, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, săculeți cu potpuriuri care se
introduc în perne de aromoterapie, sprayuri
odorizante pentru cameră, tămâie dhoop,
lichid de spălare, parfumuri pentru automobile,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
ceramică, preparate pentru spălare, produse
pentru toaletă, articole de parfumerie și
odorizante, ambră (parfumerie), ape de colonie,
apă de colonie, apă de lavandă, apă de parfum,
apă de toaletă, apă de toaletă care conține ulei
de șarpe, apă parfumată, aromatizanți pentru
parfumuri, arome, articole de parfumerie pe bază
de cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
ceară de topit (preparate pentru parfumare), apă
de colonie, compuși parfumați din heliotropină,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
creme pe bază de uleiuri esențiale pentru
aromaterapie, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de flori (parfumerie), extracte de
parfum, produse pentru fumigație (parfumuri),
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mentă pentru
parfumerie, mosc(natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse de
parfumerie sintetice, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
sfere parfumate (substanțe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanțe aromatizante pentru
parfumuri, substanțe parfumate din geraniol,
ape de toaletă, ulei de lavandă de uz
cosmetic, ulei de mentă (parfumerie), ulei
de trandafiri de uz cosmetic, uleiuri naturale
pentru parfumuri, vanilină sintetică (parfumerie),
șervețele parfumate, balsamuri (nemedicinale),
esență de bergamotă, ceruri de masaj,
cosmetice, cosmetice nemedicinale, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme
de masaj, nemedicinale, gel de aloe vera de
uz cosmetic, geluri de masaj, altele decât
cele de uz medicinal, geluri de masaj, altele

LIBERTĂȚII NR. 1, BL. M3, AP. 005,
JUD. ILFOV, STEFĂNEȘTII DE
JOS, 077010, ILFOV, ROMANIA
GABRIEL-ALEXANDRU PAMFIL,
STR. LIBERTĂȚII NR. 1, 1BL.
M3, AP. 005, JUD. ILFOV, SAT
STEFĂNEȘTII DE JOS, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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decât cele pentru uz medicinal, geraniol de
uz cosmetic, henna (vopsea cosmetică), lac
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), loțiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă), lumânări
de masaj de uz cosmetic, piperonal de
uz cosmetic, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
preparate abrazive pentru corp, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
de toaletă nemedicamentoase, preparate din
aloe vera pentru uz cosmetic, preparate
emoliente (cosmetice), preparate igienice ca
articole de toaletă, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului, sprayuri cu apă minerală
de uz cosmetic, șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, ulei de amla de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri și loțiuni pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, apă micelară, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice funcționale,
creme bb de înfrumusețare, creme cosmetice
pentru fata si corp, creme fluide (cosmetice),
creme pentru recuperare de uz cosmetic,
deodorante și antiperspirante, produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante, deodorante antiperspirante,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru oameni, deodorante pentru
îngrijirea corpului, preparate antiperspirante,
produse antiperspirante, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, sprayuri pentru
corp, săpunuri deodorante, creme și loțiuni
cosmetice, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), emulsii fără săpun pentru
spălarea corpului, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru
corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant

(produse de toaletă), preparate fitocosmetice,
preparate pentru baie, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pe bază decolagen de uz cosmetic,
preparate pentru spălat, de uz personal,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, produse de spălare a părului
și corpului, produse de vaporizare pentru corp,
produse nemedicamentoase destinate utilizării
la spălarea cavităților corporale, produse pentru
curățenie și igienă personală, produse pentru
spălarea mâinilor, pudră cremoasă pentru față,
pudră de mâini, serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de
uz cosmetic, șervețele umede pentruuz igienic
și cosmetic, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, spume de curățare a pielii, spume
de curățare pentru corp, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri pentru corp și pentru față, uleiuri pentru
masaj corporal, cremă pentru albirea pielii, alifii,
unguente (nemedicinale), produse astringente
de uz cosmetic, balsamuri, altele decât cele 
de  uz medicinal,  balsamuri  pentru  piele, 
concentrate hidratante  (produse  cosmetice), 
cosmeticepentru tratarea pielii uscate, cremă 
cosmetica pentru  mâini,  creme 
anti-îmbătrânire,  creme anticelulitice,  cremă 
cosmetică pentru piele,  cremă cu retinol de 
uz  cosmetic,  cremă  de microdermoabraziune,
cremă  de  noapte,  cremă  gel  matifiantă,
cremă  hidratantă  după   bărbierit,  cremă
pentru  față  care  nu  este medicinală,  creme 
(cosmetice)  de corp pentru fermitate,  creme 
antirid,  creme  autobronzante, creme  balsam 
pentru  pete  (de  uz  cosmetic), creme 
cosmetice de mâini, creme cosmeticepentru 
piele  uscată, creme de curățare pentru piele,
creme  de  față  și  de  corp,  creme  de noapte 
(cosmetice), creme de îngrijire a pielii, altele 
decât        cele pentru uz medical, creme
de zi, creme exfoliante, creme hidratante
de uz cosmetic, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme nemedicinale
de curățare, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru corp parfumate, creme, loțiuni și
geluri hidratante, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru mâini de uz cosmetic, creme
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pentru măști corporale, creme pentru ochi
(nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme tip cold
cream de uz cosmetic, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, emoliente, emoliente pentru
piele (non-medicamente), emolienți pentru ten,
emulsii de corp, emulsii faciale (de uz cosmetic),
emulsii pentru catifelarea pielii, esențe pentru
îngrijirea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten
iluminator pentru piele, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
pentru fata, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
hidratante (produse cosmetice), lapte de corp,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte de mâini,
lapte hidratant, lapte hidratant după bărbierit,
loțiune de baie, loțiune de ras, loțiune pentru
curățarea tenului, loțiune pentru piele, loțiune
tonică cu pulverizator, loțiune tonică pentru
față, corp și mâini, loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de uz cosmetic, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni nemedicamentoase stimulatoare pentru
piele, loțiuni împotriva îmbătrânirii, lotiuni
parfumate pentru corp, loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni
pentru reducerea celulitei, loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, măști corporale, măști cosmetice, măști
de față pentru toaletă, măști de frumusețe,
măști de înfrumusețare pentru față, măști
hidratante, preparate anti-îmbătrânire pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate de îngrijire a pieii pentru îndepărtarea
ridurilor, preparate hidratante (cosmetice),
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru catifelarea pielii, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse cosmetice

pentru ameliorarea calității pielii, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
spălarea feței, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cu efect tonifiant pentru piele,
produse exfoliante, produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante pentru față, produse
hidratante, produse hidratante anti-îmbătrânire,
produse pentru curățarea pielii (nemedicinale),
produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
îmbunătățirea texturii pielii, produse pentru
tonifierea pielii, pudră de talc parfumată, pudră
de talc pentru corp, pudră de talc pentru
toaletă, pudră parfumată (de uz cosmetic),
ser antiîmbătrânire, săruri de baie, spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, spume de curățare, tonice pentru uz
cosmetic, ulei de corp sub formă de spray,
uleiuri parfumate pentru ingrijirea pielii, uleiuri
eterice utilizate pentru împrospătarea aerului,
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), vaselină rectificată,
de uz cosmetic, apă florală, aromatizanți (uleiuri
esențiale), esență de badian, uleiuri esențiale
de cedru, esențe eterice, esențe și uleiuri
eterice, esență de mentă (ulei esențial), geraniol,
helichrysum (uleiuri eterice), ulei de iasomie,
ulei de lavandă, uleiuri esențiale de lămâie,
preparate pentru aromoterapie, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei
brut din mentă, ulei de arbore de ceai, ulei
de migdale, ulei de pin, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de
lemn de santal, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de yuzu, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate,
uleiuri eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, uleiuri pentru parfumuri și esențe, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare în materie de activități de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
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managementul afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță
în materie de management, consultanță
în planificarea afacerilor, coordonare de
evenimente comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, informații sau
solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, managementul activităților
comerciale, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing folosind
influenceri, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, organizare de
demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare si comerciale, organizare
de prezentări în scop mercantil, organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
organizare de târguri comerciale și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizarea afacerilor, organizarea întâlnirilor
de afaceri, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prelucrare de
date, sistematizare și management, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de produse prin factori de influență,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, realizarea de evenimente
comerciale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii agenții
de import și export, servicii de publicitate,

marketing și promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produsele cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
publicitare de tip ""pay per click"", testare de
marcă, regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game variate de produse, in special a celor
solicitate in clasa 03 (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aaceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau cu
ridicata a produselor proprii.

───────
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(210) M 2022 00780
(151) 03/02/2022
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD. MAMAIA NR. 227, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL.ST2,SC.B, ET.5, AP.46,
JUDEŢ CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

C

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 05.03.11; 24.17.02; 27.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin, bauturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Servicii de vanzare cu ridicata si cu
amanuntul a vinului si a altor bauturi alcoolice,
servicii de vanzare pe internet sau prin cataloage
a bauturilor alcoolice si a vinului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00781
(151) 03/02/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

MUNTEANU FIGHT CLUB, ALEEA
TROTUȘULUI NR.1, BLOC 31 AP.9,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
440193, SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MUNTEANU FIGHT CLUB

(531) Clasificare Viena:
02.09.22; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2022 00782
(151) 03/02/2022
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD. MAMAIA NR 227, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CUVEE ECATERINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, bauturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2022 00783
(151) 03/02/2022
(732) NOVO BRANDS SRL, STR.

IZBICENI NR.155, AP.6, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

refurbished

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.15.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile.

───────

(210) M 2022 00784
(151) 03/02/2022
(732) WOVEO LTD, AGIOS NIKOLAOS,

KAMARES, LARNACA, 6037,
CIPRU

(540)

gate2way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii intermediere servicii plăți online,
servicii de intermediere a serviciilor de plată,
intermediere online servicii de procesare a
plăților, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, servicii de management financiar,
servicii de consultanță, intermediere servicii,
servicii de cercetare de piață, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
consultanță de afaceri, servicii de cercetare,
servicii intermediere tranzacții online, servicii
intermediere a serviciilor de procesare a plăților.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de analiză financiară, servicii de evaluare
financiară, servicii de consultanță cu privire la
instrumente de plată, servicii de consultanță
privind serviciile financiare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, software ca serviciu - software as
a service, furnizarea de servicii prin platforme
online platformă ca serviciu, consultanță privind
serviciile tehnologice, servicii de cercetare
online.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#005baa), negru (HEX #17181d), alb
(HEX #ffffff)

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#009245), negru (HEX #000000)
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(210) M 2022 00785
(151) 03/02/2022
(732) SURPRIZE LA DOMICILIU S.R.L.,

STR. VĂILOR, NR. 12, BL. 12,
SC. A, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Surprize și cadouri
în România

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 19.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, servicii de comerț online și offline cu
produse diverse.
41. Servicii de divertisment, servicii recreative.

───────

(210) M 2022 00786
(151) 03/02/2022
(732) SC ONE WAY DISTRIBUTION

SRL, STR. BLAJULUI, NR.61, AP.5,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOACA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SENZORIAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin.
───────

(210) M 2022 00791
(151) 03/02/2022
(732) LAURENTIU NICUSOR RADU,

STR. GHEORGHIU FILOFTEIA
NR. 8, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TAMPLARU CU RADIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
respectiv tâmplărie artistică.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#272727), maro deschis (HEX
#b57b3c), crem (HEX #f3d094,
#debb69), auriu (HEX #f7d99b), maro
închis (HEX #41342d)
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(210) M 2022 00793
(151) 03/02/2022
(732) CRISTIAN VLAD DROSU, WEINER

PALADA NR 1, SC. A, AP. 19,
SAT ROSU, JUDEȚ ILFOV, COM.
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

PHYSIOBOOST BY
CRISTIAN DROSU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizarea de cursuri de fitness aerian
(aerial fitness), coordonarea antrenamentelor de
fitness, servicii de sport și fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
consultanță în materie de fitness, servicii sportive
și de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
fitness, servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), servicii de
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness).
44. Servicii de fizioterapie, servicii de
electroterapie ca metodă de fizioterapie,
chiropractică, asistență sanitară în legătură
cu chiropractica, servicii de chiropractică
pentru copii, servicii de chiropractică mobile,
masaj, servicii de masaj pentru femei gravide,
terapie Gua-Sha (masaj cu răzuire), informații
referitoare la masaj, servicii de masaj la

picioare, masaj cu pietre calde, masaj
shiatsu, masaj tradițional japonez, servicii de
consultare în legătură cu masajul, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
furnizare de informații despre masaj tradițional
japonez, masaj al țesuturilor adânci, masaj în
domeniul sporturilor, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj thailandez, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie cu unde
de șoc, servicii de terapie a insomniei,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cognitiv-
comportamentală (TCC), servicii de terapie
ocupațională, terapie împotriva fumatului,
servicii de terapie, terapie de raclaj pe meridian
(Gua Sha), terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive, terapie psihologică
pentru sugari și copii, terapie dialectic-
comportamentală, servicii medicale (acupuctura
medicala dry needling ), consultanță privind
îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, servicii de acupunctură, furnizare de
informații despre acupunctură, asistență sanitară
în legătură cu acupunctura.

───────

(210) M 2022 00795
(151) 03/02/2022
(732) ANGHEL CRISTIAN, STR.

URUSAGULUI NR. 24C, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZENDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de proiectare și dezvoltare hardware
și software.

───────
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CALITATE, STR. PARULUI NR.
8, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200346,
DOLJ, ROMANIA

(540)

MRC ROMANIAN
MOVEMENT FOR QUALITY

(531) Clasificare Viena:
20.05.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, negru, gri închis, gri deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație și instruire.
42. Testare, autentificare și controlul calității,
servicii în domeniul științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2022 00798
(151) 03/02/2022
(732) PIP&V ART SRL, STR.

CRANGULUI NR. 61, CORP C1,
JUD. GORJ, TARGU JIU, 210109,
GORJ, ROMANIA

(540)

Atelierele Domnesti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului

și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2022 00799
(151) 03/02/2022
(732) GEORGE COTENESCU, STR.

NARCISELOR NR. 14B, JUD.
ARGEȘ, CETATENI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

5stardesk
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2022 00800
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING, NO. 17,
GUOHAI PLAZA, F15, BUILDING
2, BEIJING, HAIDIAN DISTRICT,
CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050558, ROMANIA

(540)

SINOMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).

───────

(210) M 2022 00796
(151) 03/02/2022
(732) MISCAREA ROMANA PENTRU
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(210) M 2022 00801
(151) 03/02/2022
(732) INOSTRIO ENTERPRISES SRL,

PORTUL CONSTANȚA SUD
AGIGEA, PLATFORMA II, LOT
B1,CLĂDIRE ADMIN C2, BIROUL
11, ET.1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Poftă de bunătăți

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
alimentare în magazine specializate si online,
servicii de intermediere comercială cu produse
alimentare, servicii de import-export cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2022 00802
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING ROAD,
NO. 17, GUOHAI PLAZA, F15,
BUILDING 2, BEIJING, HAIDIAN
DISTRICT, CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

BNBM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).
───────
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(210) M 2022 00804
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING ROAD,
NO. 17, GUOHAI PLAZA, F15,
BUILDING 2, BEIJING, HAIDIAN
DISTRICT, CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

CNBM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).
───────

(210) M 2022 00805
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING ROAD,
NO. 17, GUOHAI PLAZA, F15,
BUILDING 2, BEIJING, HAIDIAN
DISTRICT, CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

662

(210) M 2022 00807
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING ROAD,
NO. 17, GUOHAI PLAZA, F15,
BUILDING 2, BEIJING, HAIDIAN
DISTRICT, CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

BEIXIN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).
───────

(210) M 2022 00808
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING ROAD,
NO. 17, GUOHAI PLAZA, F15,
BUILDING 2, BEIJING, HAIDIAN
DISTRICT, CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.04.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).
───────
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(210) M 2022 00809
(151) 03/02/2022
(732) ARANKNIT SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR.36, SC.B, AP.15,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

FRENEZIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 00810
(151) 03/02/2022
(732) ARANKNIT SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR.36, SC.B, AP.15,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

FF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 00813
(151) 03/02/2022
(732) ARANKNIT SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR.36, SC.B, AP.15,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

BLOOMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.02.07;
05.05.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 00816
(151) 04/02/2022
(732) HORAȚIU-DAN REGEP, STR.

M. ELIADE NR. 6, AP. 1, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Urban Apres Ski
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
organizarea și susținerea de concerte, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), planificarea

de petreceri (divertisnent), producția de
spectacole.

───────

(210) M 2022 00817
(151) 04/02/2022
(732) HORAȚIU-DAN REGEP, STR.

M. ELIADE NR. 6, AP. 1, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

mons Urban Après Ski

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de club (divertisment sau educație),
organizarea și susținerea de concerte, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), producția de
spectacole.

───────

(210) M 2022 00819
(151) 03/02/2022
(732) CODRUT VALENTIN CROITORU,

BD. EROILOR 55, BL.A3, SC.A,
AP.14, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

TAYLOR
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, promovare și relații
publice, distribuire de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
publicare de materiale publiciatre, reactualizarea
materialelor publicitare, servicii de marketing,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descarcabile și preinregistrate,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descarcabilă.
41. Servicii de divertisment, furnizarea online
de muzică nedescarcabilă, compunerea de
melodii, înregistrarea pe casete video, servicii
de studiouri de înregistrare, producția de
muzică, servicii de compoziție muzicală, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
organizarea și susținerea de concerte, servicii de
orchestră, producția de spectacole.

───────

(210) M 2022 00820
(151) 03/02/2022
(732) JUPIDOR MOBILE SRL, STR

TURTURELELOR NR 48, ETAJ
1, CAMERA 1.2A, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030882, ROMANIA

(540)

Klap
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.05; 26.04.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roz (Pantone

213C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații
38. Servicii de telecomunicații
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2022 00821
(151) 03/02/2022
(732) CATALIN-VIOREL PINTEA, ALE.

NUCULUI, NR. 7A, ET. 6, AP.
51, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KVP MOBILI
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.11; 26.04.01; 26.03.01
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
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modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, mobilier de baie,
mobilier de exterior, mobilier de bucătărie, piese
de mobilier, mobilier de uz casnic, mobilier
pentru cameră de zi, paturi, paturi divan, paturi-
canapea, paturi supraetajate, noptiere pentru
pat, tăblii de pat, somiere pentru paturi, paturi
pentru copii, mobilă cu pat încorporat, canapele
extensibile.

───────

(210) M 2022 00822
(151) 03/02/2022
(732) ITV Studios Limited, 2

WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE, HALTON,
MAREA BRITANIE

(740) SC PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dancing on Ice - Vis în doi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Înregistrări audio și video, înregistrări audio
și video descărcabile, programe de televiziune
înregistrate, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetelor și
imaginilor, conținut media descărcabil, inclusiv
material video și filme, programe de televiziune,
jocuri pentru computer, muzică, imagini și tonuri
de sonerii telefonice furnizate prin internet,

linie telefonică, cablu, transmisie fără fir,
serviciu de difuzare prin satelit sau terestră,
suporturi de date magnetice, aparate pentru
înregistrarea și reproducerea materialelor video
și datelor, discuri multimedia, înregistrări și
publicații multimedia, discuri care pot fi citite
cu laser, discuri și publicații video, casete,
discuri, CD-ROM-uri și DVD-uri preînregistrate,
afișe, fotografii, imagini, articole, cupoane
valorice și bilete online descărcabile, aplicații
software pentru computer descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, podcast-uri (descărcabile),
software pentru jocuri video, software pentru
jocuri pentru computer, programe pentru jocuri
video interactive, programe de calculator și
software de aplicații mobile pentru televiziune
interactivă și pentru jocuri și concursuri cu
întrebări interactive, cartușe și discuri pentru
jocuri pentru calculator, programe și software
pentru jocuri electronice, software pentru jocuri
electronice pentru telefoane mobile, tablete,
computere personale, și dispozitive electronice
portabile, hardware și software pentru jocuri
de realitate virtuală, software și aplicații pentru
telefoane mobile, software de jocuri de noroc,
software de aplicații pentru jocuri de noroc,
software de aplicații descărcabile pentru jocuri
de noroc, software pentru jocuri pe computer
utilizate cu jocuri online interactive de tip instant
win, tonuri de apel care pot fi descărcate de pe
internet.
41. Divertisment, activități culturale, servicii
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet, producție,
prezentare și distribuție de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit și Internet și de filme, înregistrări
audio, înregistrări video și DVD-uri, servicii
educaționale în legătură cu divertismentul,
furnizarea de informații în legătură cu
divertisment sau educație, furnizate online
printr-o bază de date computerizată sau
prin Internet sau prin comunicații prin satelit,
microunde sau alte medii electronice, digitale
sau analogice, furnizare de concursuri televizate,
servicii de divertisment televizat ce implică
participarea telefonică a publicului, organizare,
producție și prezentare de competiții, concursuri,
concursuri televizate, concursuri cu întrebări
și răspunsuri, zile de distracție, expoziții,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, petreceri, reprezentații de teatru,
concerte, reprezentații live și evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție și
prezentare de competiții și reprezentații de
patinaj pe gheață, divertisment interactiv utilizat
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împreună cu un telefon mobil, furnizare online
de clipuri video nedescărcabile și alt conținut
multimedia digital conținând material audio,
video, lucrări de artă, text sau oricare dintre
cele menționate anterior din sau în legătură cu
un serial de televiziune în derulare, furnizare
de informații cu privire la divertisment prin
intermediul unui site web, elaborarea și producția
conceptelor de spectacole de radio și televiziune,
incluzând formate, organizare, producție și
prezentare de evenimente cu scop educațional,
cultural sau de divertisment, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere și serviciilor de transmisie video
aproape la cerere, servicii de divertisment
și educaționale prin încărcarea, descărcarea,
capturarea, postarea, prezentarea, editarea,
rularea, transmisia continuă, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conținut multimedia, filme video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat de
utilizatori, conținut audio și informații prin Internet
sau alte rețele de computere și comunicații,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, servicii de parcuri de amuzament
și servicii de amuzament de tip arcade, servicii
de parcurilor tematice (divertisment), furnizare
de amenajări de recreere, servicii de târguri de
distracție, servicii de parcuri de distracție, servicii
de divertisment în forma reprezentațiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experiențelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe Internet,
servicii de jocuri și jocuri de noroc online, servicii
de informații și consultanță cu privire la oricare
dintre serviciile anterioare.

───────

(210) M 2022 00823
(151) 03/02/2022
(732) QUEISSER PHARMA SRL, STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
89-97, CORPUL B, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC.
1, ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Doppelherz aktiv Cârcel STOP
Se fac aplicabile prevederile art.5 alin 2

din Legea 84/1998 republicată. prin adresa
nr. 1003317/03.02.2022 au fost depuse
dovezi de utilizare a mărcii Doppelherz

aktiv Cârcel STOP, înainte de depunerea
cererii de înregistrare a acestei mărci.

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice, unguente de uz
cosmetic.
5. Suplimente dietetice și suplimente nutritive
de uz uman, suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de minerale, preparate de
bază de vitamine, unguente de uz farmaceutic.
10. Dispozitive medicale.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
roșu,auriu, albastru
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(210) M 2022 00824
(151) 03/02/2022
(732) MAMITZU CONCEPT, P-ȚA ALBA

IULIA NR. 1, BL. H1, SC. 5, AP.
183, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031103, ROMANIA

(540)

PetMania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.06.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Producţie de programe TV, divertisment
difuzat prin tv fără fir, producţie de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune, producţie
de programe de televiziune, divertisment de
radio şi televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producţii de film, televiziune şi radio,
programe de televiziune prin cablu (programare),
producţie de programe educative de televiziune,
programare de televiziune (programare),
producţie de programe de televiziune prin
cablu, pregătire de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de programe de
divertisment pentru televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de programe pentru
televiziunea prin cablu, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de diverstisment sub

formă de programe de televiziune, servicii
de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.

───────

(210) M 2022 00827
(151) 03/02/2022
(732) TECHNOWORKER GROUP S.R.L.,

DENUMIREA COMERCIALA
P5A51, CAMERA 1, BL.A51, ET.4,
AP.42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLORENTINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Chiuvete, chiuvete de baie, dopuri pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie, robinete,
chiuvete pentru baie, chiuvete pentru frizerii,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete pentru
șamponare, chiuvete din oțel inoxidabil, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robinete de
amestec pentru chiuvete, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior
pentru baie, pulverizatoare pentru chiuvete de
bucătărie, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, chiuvete (spălătoare), componente
ale instalațiilor sanitare, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie
cu blaturi de lucru integrate, chiuvete pentru
spălat vasele (altele decât obiecte de mobilier),
dușuri, dușuri portabile, dușuri manuale, dușuri
puternice, dușuri de tavan, dușuri (instalații de
baie), dușuri exterioare pentru îmbăiere, cabine
din metal pentru dușuri, vane de amestec pentru
dușuri, dopuri din metal pentru dușuri, capete de
pulverizare pentru dușuri, furtunuri de duș pentru
dușuri manuale, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, paravane de baie din metal pentru
dușuri, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
supape de control pentru dușuri (accesorii
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pentru instalații), robinete, robinete pentru baie,
robinete de duș, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, mânere de robinete,
robinete pentru lavoare, robinete pentru bideuri,
robinete de canalizare, robinete de apă, robinete
cu două rozete, robinete (accesorii pentru
instalații), robinete pentru instalații sanitare,
robinete pentru reglarea fluxului de apă, căzi de
duș, căzi cu hidromasaj, căzi de baie, căzi cu
duș, instalații pentru căzi de masaj, duze pentru
căzi de baie, filtre pentru căzi de duș, conducte
de scurgere pentru căzi, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru cabine
de duș cu cadru metalic, instalații sanitare,
vane (instalații sanitare), instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, cuve pentru
closete, scaune pentru closete, rezervoare de
apă pentru closete.

───────

(210) M 2022 00828
(151) 03/02/2022
(732) LAURA-ANDREEA HOLBAN, STR.

CIMPINEANCA, JUD. VRANCEA,
CIMPINEANCA, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Maison de l'artiste

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.25; 02.03.01; 02.03.23;
24.17.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative, de
divertisment și sportive, predare de lecții

muzicale prin cursuri prin corespondență,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, servicii de educație muzicală,
lecții de pian (instruire), pregătire în canto
(instruire), formare muzicală, organizarea de
cursuri de canto, instruire în pictură, organizarea
de cursuri de balet.

───────

(210) M 2022 00831
(151) 03/02/2022
(732) LIANA TIMOHE, STR. TAMPEI,

NR. 13, BL. D1, SC. E, AP. 9,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
EMIL-ROBERT TIMOHE, STR.
MECANICILOR NR. 3, AP. 9,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ART ART INNOVATION
DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de promovare
în domeniul construcţiilor, şi anume organizarea
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de proiecte de construcţii la nivel de organizaţie,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcţii, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru bunuri imobiliare
in domeniul economic, mediere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
vânzare de case și apartamente, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terţilor a caselor, vilelor
şi apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, desfășurare de vânzări
prin licitație, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), asigurări
pentru clădiri, închirieri de clădiri, servicii
de finanțare a proiectelor de clădiri, servicii
închiriere de clădiri, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
închirieri tip leasing de clădiri, servicii de evaluări
financiare privind proiectarea clădirilor, colectare
de impozite pe clădiri comerciale, gestiune
financiară a proiectelor de clădiri, agenții sau
brokeraj de închiriere de clădiri, finanțare de
proiecte de renovare de clădiri, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
finantarea proiectelor de dezvoltare imobiliara,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, afaceri

financiare, afaceri monetare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare, furnizare
de informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcție de clădiri
de apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție), servicii de impermeabilizare
a clădirilor în timpul construcției, construcție
de case, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții, managementul proiectelor pe
șantier privind construcția clădirilor, amenajare
de terenuri (construcții), consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, demolări de
construcții, renovare de proprietăţi, întreţinere de
proprietăţi, reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
reparații de clădiri, renovare de clădiri, curățare
igienică (clădiri), întreținere de clădiri, curățarea
clădirilor publice, izolarea clădirilor existente,
curățarea clădirilor rezidențiale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, dezmembrare de clădiri
industriale, instalarea armăturilor pentru clădiri,
renovarea interioară a clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, servicii de vopsire și
decorare (zugrăvire) de clădiri, construire de
părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
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pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), aplicarea de căptușeli
pentru repararea suprafețelor clădirilor (izolare),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de reparaţii,
şi anume servicii care se ocupă cu repunerea
în bună stare a oricărui obiect după uzură,
stricăciune, deteriorare sau distrugere parţială.
42. Servicii de arhitectură, realizarea de
planuri (construcţii), consiliere în materie de
economisire a energiei, decoraţiuni interioare,
desen tehnic, stilism (design industrial), servicii
de consultanţă în materie de design interior,
proiectare de interioare şi exterioare ale
clădirilor, şi anume consiliere în arhitectura
de interior şi de exterior, studii de proiecte
tehnice, servicii de proiectare a artelor grafice,
controlul calităţii, expertize tehnice, servicii de
antreprenoriat, şi anume pregătirea tehnică
a proiectelor de construcţie, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru imobiliare din
punct de vedere tehnic, servicii de conceptie
grafica, realizare de studii de proiecte tehnice
pentru proiecte de constructii, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
locuințe, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, evaluarea calității proprietăților
imobiliare, servicii de design al clădirilor,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), proiectare de clădiri cu
atmosferă controlată, servicii pentru designul
de clădiri industriale, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, creare de site-uri web.

───────

(210) M 2022 00834
(151) 04/02/2022
(732) DON XILION SRL, STRADA

LUNGA NR 149, AP3 P3, BRASOV,
500051, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Don Xilion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ochelari, ochelari pentru cicliști.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de agenții de import export, servicii
de comerț online si cu amănutul.

───────
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(210) M 2022 00838
(151) 04/02/2022
(732) MIHALY DANIELA, STR. VATRA

LUMINOASĂ NR. 60A, BL.
C1, SC. B, AP. 81, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE Italian JOB Street Pizza

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 08.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pizza, blat de pizza.
39. Livrare de pizza.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii oferite de pizzerii, servicii de
restaurant și bar, servicii de catering, servicii de
bufet.

───────

(210) M 2022 00841
(151) 04/02/2022
(732) ARTFEST CONSULTING SRL,

STR. PRAVAT NR. 14, BLOC
P7, SC. 8, AP. 141, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061565, ROMANIA

(540)

CINETUBE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicații, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele cu scop publicitar,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare.

───────

(210) M 2022 00843
(151) 04/02/2022
(732) ASOCIATIA CULTURALA

DIOGENE, STR. DR. IOAN
MURESAN NR.107, ET.1, AP.4,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

civicultura
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.02.01; 26.04.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Productii de teatru.

───────

(591) Culori revendicate: verde, roșu,
portocaliu, alb, gri
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(210) M 2022 00844
(151) 04/02/2022
(732) ASOCIATIA CULTURALA

DIOGENE, STR. DR. IOAN
MURESAN NR.107, ET.1, AP.4,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Productii de teatru.
───────

(210) M 2022 00845
(151) 04/02/2022
(732) FELIX ALEXANDRU BIRIESCU,

STR. DRUBETA NR. 120, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TRUFEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Ciuperci conservate, ciuperci, preparate,
ciuperci comestibile uscate, trufe uscate
(ciuperci comestibile), brânzeturi cu trufe, uleiuri
pe bază de trufe, trufe conservate, trufe gătite,
suc de trufe, pastă de trufe, produse tartinabile

pe bază de trufe (creme de trufe), ciuperci
negre comestibile uscate, uleiuri comestibile,
uleiuri aromatizate, ulei pentru salate, legume
conservate (în ulei).
31. Ciuperci neprelucrate, ciuperci crude,
ciuperci proaspete, trufe proaspete, ciuperci,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar.

───────

(210) M 2022 00847
(151) 04/02/2022
(732) SIA CRYSTAL SRL, STR.

PACURARI NR. 12, BL. 557, SC.
A, ET. 4, AP. 1, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

SIA CRYSTAL
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.03.04; 17.02.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, servicii de evaluare a
riscului pentru sănătate și siguranță, servicii de
localizare a vehiculelor furate, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
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de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii prestate de
un agent de securitate pentru clădiri, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor.

───────

(210) M 2022 00850
(151) 04/02/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OBSIDIAN TOBACCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2022 00851
(151) 04/02/2022
(732) PROVISION SOFTWARE DIVISION

SRL, STR. BILCIURESTI NR.
9A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ProActive HUNT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.02;
26.11.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și
de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, materiale
înregistrate, baze de date computerizate
descărcabile, conținut media descărcabil,
aplicații software descărcabile, aplicatii mobile
descărcabile, discuri preînregistrate, fișiere
de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, publicații electronice interactive
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, software descărcabil,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și drivere pentru
dispositive descărcabile, software pentru utilități,
securitate și criptografie descărcabile, software
pentru aplicații web și servere descărcabile,

(591) Culori revendicate: roșu; negru; alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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software de securitate descărcabile, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a aparatelor de securitate, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, descărcabil, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
descărcabil, cartele codificate cu caracteristici
de securitate pentru identificare, controlere
fără fir pentru monitorizarea și controlul de
la distanță a funcției și stării sistemelor de
securitate, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, software antivirus
pentru calculatoare, descărcabil, software de
diagnoză la distanță descărcabil, programe
de calculator pentru accesarea, rasfoirea și
cautarea în bazele de date online descărcabil,
programe de operare pentru VPN (rețele private
virtuale) descărcabile, software antispyware
descărcabile, software de autentificare, software
de calculator pentru codificare, software
de calculator pentru controlul accesului la
calculatoare descărcabile, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de
date descărcabile, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor
și rețelelor de calculatoare descărcabil,
software de calculator pentru curățarea și
optimizarea sistemelor descărcabil, software
pentru asigurarea securității poștei electronice
descărcabil, software pentru detectarea de
amenințări, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare descărcabil, testware descărcabil,
amplificatoare digitale, aparate de copiere,
unități de codificare electronice, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de
date pre-înregistrate destinate utilizării cu
calculatorul, jetoane de securitate (dispozitive
de criptare), echipamente de comunicare,
dispozitive pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, codificatoare, cabluri de semnal
pentru IT/AV și telecomunicații, calculatoare,
dispozitive periferice de calculator, firmware
pentru periferice de calculatoare, componente
de calculator periferice fără fir, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, servere
informatice, interfețe (informatică) descărcabile,
sisteme informatice descărcabile, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice
descărcabile, software de sistem și de suport
de sistem și firmware descărcabil, sisteme de
operare descărcabile, programe de sisteme

de operare descărcabile, firmware și drivere
pentru dispositive descărcabile, software pentru
aplicații web și servere descărcabil, calculatoare
și hardware de calculator, componente hardware
cu memorie, componente hardware pentru
calculatoare, hardware pentru realitate virtuală,
calculatoare şi hardware de calculator, chei
hardware USB (adaptoare de reţea fără fir),
componente pentru VPN (reţele private virtuale),
componente hardware pentru wan (reţea zonă
extinsă), aplicaţii software de tipul business
intelligence descărcabile, software de calculator
folosit ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API) descărcabil, software.
42. Consultanță în domeniul software-ului de
securitate, concepere și dezvoltare de software
cu autentificare unică, servicii IT, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere, administrare
de servere pentru poștă electronică, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
dezvoltare de calculatoare, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță IT, servicii de consiliere
și asigurare de informații, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, dezvoltare software,
programare și implementare, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
managementul proiectelor IT, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de echipament
periferic pentru calculatoare, închiriere de
dispozitive periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de echipamente periferice pentru
calculatoare, servicii pentru securitatea datelor,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
studii de analiză comparativă cu privire la
performanțele sistemelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, testarea performanțelor
computerelor, securitate, protecție și
reconstituire IT, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
transfer de date, servicii de rețele informatice,
analiza amenințărilor securității informatice
pentru protecția datelor, consultanță în materie
de securitate a rețelelor de telecomunicații,
controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
dezvoltare de tehnologii de protecție a rețelelor
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electronice, deblocare de telefoane mobile,
furnizare de alerte privind accesul copiilor la site-
uri web și conținut online, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizare electronică
de informații de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe internet,
monitorizarea sistemelor de rețea, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, recuperare de date informatice,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, servicii de
monitorizare a sistemelor informatice, servicii de
protecție împotriva virușilor informatici, servicii
de protecție a datelor bazate pe tehnologia de
tip cloud, servicii de platforme închise pe internet
de tip walled garden, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii IT
pentru protecția datelor, servicii de protecție
împotriva mesajelor nesolicitate, servicii de
securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de securitate informatică sub
forma furnizării de certificate digitale, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall) pentru calculatoare, monitorizarea
electronică a activității cardurilor de credit pentru
detectarea fraudelor pe internet, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, inginerie informatică, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru baze de date electronice,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
software ca serviciu (SAAS), platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță în materie de sisteme
informatice, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), întreținere, reparații

și actualizare de software, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire
de server, găzduire de portaluri web, găzduire
de aplicații interactive, gazduire de continut
digital, găzduire de platforme pe internet,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, serviciu privat de furnizare de
găzduire cloud, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, stocare de
date, implementarea de programe de calculator
în rețele, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, servicii de instalare și întreținere de
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, instalare
de firmware, instalarea de programe.

───────

(210) M 2022 00853
(151) 04/02/2022
(732) BUSINESS MIND, STR.

TOPOLOVĂŢ NR. 6, BL. TD19,
SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062073, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051802, ROMANIA

(540)

BUSINESSMIND
creativity meets results

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.07.25; 29.01.15



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

677

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Consultanță privind promovarea comercială,
consultanță în marketing, consultanță
profesională în marketing, servicii de marketing,
publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare.
41. Educație, instruire educativă, ateliere de
formare, organizare de ateliere și seminare,
instruire profesională, servicii de instruire,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, formare în afaceri (instruire), instruire
în domeniul tehnicilor informatice.
42. Servicii de design de site-uri web, creare și
design de site-uri web pentru terți, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor
web, servicii de design, creare, găzduire și
întreținere de site-uri web pentru terți, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), consultanță în legătură
cu proiectarea de pagini principale și de pagini
de internet, servicii oferite de furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației.

───────

(210) M 2022 00857
(151) 04/02/2022
(732) ANDREI BALTAG-COŞULEANU,

STR. DIMINETII, NR. 11, BL. 775,
SC. D, ET. 4, AP. 13, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ATELIERUL CU VINILURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, servicii
de instalare, curățare, reparare și întreținere,
servicii de reparații de aparate pick-up, servicii
de service pentru repararea aparatelor pick-up,
servicii de service pentru întreținerea aparatelor
pick-up.

───────

(210) M 2022 00858
(151) 04/02/2022
(732) CLA AUTO ASIG SRL, STR.

DECEBAL NR. 16, TRONSON
1, BIROU 2, ETAJ 1, JUDETUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

La Andreea

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
Yellow, Pantone PMS 137), roz
(Pantone PMS 184), roșu (Pantone
PMS 193), albastru (Pantone PMS 287,
Pantone PMS 3105), verde (Pantone
PMS 375)
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.09

furnizarea de asigurări de vacanță, subscriere de
asigurări contra incendiului, servicii de brokeraj
de asigurări, asigurări cu privire la proprietăți,
asigurări (informații în domeniul -lor), consultanță
privind subscrierea de asigurări, consultanță
și informații privind asigurările, servicii privind
asigurările de călătorie, evaluare financiară în
scopul asigurării, servicii de management al
asigurărilor, soluționarea creanțelor în domeniul
asigurărilor, servicii actuariale în materie de
asigurări, încheieri de asigurări comerciale
(servicii pentru-), servicii de consultanță
referitoare la asigurări, subscriere de asigurări
pentru accidente auto, servicii de informații
computerizate privind asigurările, consultanță
referitoare la asigurările de viață, administrare de
afaceri în domeniul asigurărilor, intermediere în
domeniul asigurărilor de călătorie, intermediere
în domeniul asigurărilor de viață, servicii de
brokeraj aferente asigurărilor medicale, furnizare
de informații în domeniul asigurărilor, brokeraj de
asigurări de transport de bunuri, subscriere de
polițe de asigurări privind transportul, furnizare
de servicii de asigurări de viață, evaluări
de asigurări în caz de incendiu, brokeraj de
asigurări pentru vehicule cu motor, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
evaluări de cereri de despăgubire în asigurări,
încheiere de asigurări pentru servicii juridice
preplătite, servicii de asigurări pentru capitalul
de dotare, subscriere de asigurări cu privire la
proprietăți, servicii de agenție de asigurări și
servicii de curtaj, subscriere de asigurării de
transport de bunuri, servicii de planificare privind
asigurările de viață, consultanță financiară și
consultanță în domeniul asigurărilor, servicii
de consiliere referitoare la asigurări de viață,
servicii de consultanță în asigurări referitoare la
incendii, servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de asigurări de sănătate
pentru însoțitori de bord în autocare, servicii de
soluționare și tratare a cererilor de despăgubire
în domeniul asigurărilor, soluționarea cererilor
de despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, servicii financiare de
evaluare, soluționare și tratare a cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, furnizare
de informații online despre asigurări, oferite dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informații privind soluționarea
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
altele decât cele de viață, procesarea
cererilor de despăgubiri, soluționarea cererilor
de despăgubire, administrarea cererilor
de despăgubire, evaluarea cererilor de
despăgubire, soluționare de cereri de
despăgubire, administrarea soluționării cererilor

(591) Culori revendicate: alb, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

35. Regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de asigurări, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii de înmatriculare a
automobilelor, servicii de înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate
pentru terți, asistență în administrarea afacerilor,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri pentru terți, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri pentru terți,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, furnizare de informații prin internet
privind vânzarea de automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile. servicii de publicitate privind
vânzarea de vehicule motorizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule.
36. Asigurări, asigurări medicale, administrare

clase:

a
asigurărilor, asigurări de camionete, garanții
de asigurări, asigurări pentru clădiri, asigurări
pentru hoteluri, asigurări de călătorie, gestionare
de asigurări, organizare de asigurări, asigurări
pentru birouri, asigurări pentru întreprinderi,
asigurări de viață, brokeraj de asigurări,
servicii de asigurări personale, asigurări de
răspundere civilă, managementul riscului în
asigurări, subscrieri de asigurări financiare,
administrarea planurilor de asigurări, asigurări
private de sănătate, subscriere de asigurări
medicale, consultanță în domeniul asigurărilor,
informații în domeniul asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, subscriere de asigurări
în domeniul asigurării pentru răspundere
profesională, servicii de asigurări de locuințe,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
contracte de asigurări de servicii, subscriere de
asigurări de viață, brokeraj de asigurări de viață,
servicii oferite de agenții de asigurări de viață,
administrarea de asigurări de grup, servicii de
asigurări de viață, brokeraj de asigurări pentru
proprietăți, asigurări în caz de incendiu, servicii
de societăți de asigurări, servicii de încheiere de
asigurări, administrarea de portofolii de asigurări,
asigurări de răspundere civilă profesională,
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de despăgubire, organizare de evaluare
a cererilor de despăgubire, gestionare
computerizată a cererilor de despăgubire,
servicii de consiliere privind cererile de
despăgubire.
39. Închirieri de vehicule, servicii de leasing
auto (fără posibilitatea de cumpărare sau
achiziționare în rate).
41. Servicii de traducere, furnizare de servicii
de traducere, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, traducere
lingvistică, traducere și interpretare.
45. Servicii de asistență legală, asistență juridică
la întocmirea contractelor, intermediere în
proceduri juridice.

───────

(210) M 2022 00859
(151) 04/02/2022
(732) ASOCIAȚIA PRO VITA SFÂNTUL

BRÂNCOVEANU, SAT VALEA
PLOPULUI, JUDETUL PRAHOVA,
COMUNA POSEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Asociația Pro Vita
Sfântul Brâncoveanu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare.
41. Organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, servicii de
consiliere în materie de educație, educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, informații
în materie de educație, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii de consultanță

în domeniul educației, organizare de întâlniri
pe teme de educație, furnizare de informații
în materie de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, coaching
pentru viață (instruire), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, asistență
profesională individualizată (coaching), instruire
cu privire la dezvoltarea personală, organizare
de sesiuni de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, educaţie, servicii de
instruire, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de divertisment), servicii educaționale de
sprijin, ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare
și coordonare de ateliere și seminare de
autoconștientizare, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizare de ateliere de lucru și seminarii
despre cunoașterea de sine, organizare de
ateliere de lucru și seminarii pe teme
de autocunoaștere, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație și
de pregătire, pregătire pentru părinți în domeniul
organizării de grupuri de sprijin pentru părinți,
organizare de cursuri de sprijin pentru persoane
cu dificultăți de exprimare orală, organizare de
cursuri școlare legate de sprijinul educațional,
furnizare de cursuri educaționale, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

680

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
asigurarea de hrană și băuturi, organizare și
furnizare de cazare temporară.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, consiliere cu privire la asistența socială
a persoanelor în vârstă (sănătate), asistență
medicală la domiciliu, servicii oferite de centre
rezidențiale de asistență medicală, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, servicii
de informare cu privire la asistența sanitară,
asistență sanitară sub formă de companii de
asigurări de sănătate, servicii medicale.
45. Servicii de consiliere juridică, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului, servicii
juridice, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 00861
(151) 04/02/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44 A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena GROUP
viitorul este azi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast) descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), informații cu privire
la jocuri și jocuri de noroc descărcabile,
înregistrări audio descărcabile, înregistrări
multimedia descărcabile, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, fișiere media descărcabile,
podcast-uri descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, transmisii
video descărcabile, videoclipuri din filme
pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice
(tipărituri), insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative (tipărituri), ziare, broșuri, fotografii,
buletine (materiale tipărite), buletine de știri
(materiale tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
2347C), gri, alb
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comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj

publicitare de tip "pay per click", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
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de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 00862
(151) 04/02/2022
(732) SOCIETATE COOPERATIVĂ

DE CONSUM DE GRADUL 1
CONSUMCOOP ORAŞ TÂRGU
FRUMOS, STR. CUZA VODA, BL.
43A, E1. 1, JUDETUL IASI, TÂRGU
FRUMOS, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAN TREI IAZURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare pentru evenimente, închirieri de spații
de cazare temporară, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, servire de mâncare destinată
consumului imediat, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
închiriere de case de vacanță, servicii de
alimentație publică, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, restaurante
(servirea mesei), restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea de
hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2022 00864
(151) 04/02/2022
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

STR. DUDESTI-PANTELIMON,
NR.1-3, SECTOR 3, BUCURESTI,
033091, ROMANIA

(540)

ETNO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.03; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
38. Servicii de telecomunicații, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, administrarea unei rețele de
telecomunicații, agenții de presă, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la telecomunicatiile in
banda larga, camere de chat virtuale prin
intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,
comunicare de date prin mijloace electronice,
comunicare de date prin radio, comunicare
de informații prin mijloace electronice,
comunicare de informații prin satelit, comunicare
prin mijloace electronice, comunicare prin
rețele de telecomunicații multinaționale,
comunicarea prin telegramă, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin telegraf,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, comunicații
radio, comunicații telegrafice, comunicații

telematice prin terminale de calculator,
consultanță privind comunicațiile electronice,
consultanță în domeniul comunicațiilor,
consultanță în domeniul rețelelor de comunicații,
consultanță în domeniul telecomunicațiilor,
consultanță în telecomunicații, exploatare de
rețele de telecomunicații în bandă largă,
exploatare de sisteme de telecomunicații,
exploatarea antenelor de recepție satelit-
pământ, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, exploatarea sateliților
de telecomunicații, exploatarea sistemelor de
comunicații prin radiofrecvență, exploatarea
sistemelor electronice de comunicații, furnizare
de capacitate de satelit (telecomunicații),
furnizare de comunicații prin radio, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru centre de
date, furnizare de conexiuni de telecomunicații
pentru linii de chat.
39. Distribuție prin conducte și cabluri, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul.
40. Conversia filmelor dintr-un format într-altul,
duplicare de benzi audio, duplicare de benzi
video, duplicare de casete video, duplicare de
filme, duplicarea casetelor video, duplicarea
de filme cinematografice pentru televiziune,
multiplicare de benzi audio, multiplicare de
casete audio, multiplicare de discuri audio,
multiplicare de discuri video, multiplicare
de filme cinematografice, multiplicare de
înregistrări pe bandă, reproducerea de filme
cinematografice, transfer video pentru conversia
filmelor cinematografice pe benzi video.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, divertisment de radio și
televiziune, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăților,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
furnizat prin telefon, divertisment interactiv,
divertisment muzical, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment interactiv on-line, divertisment
difuzat prin tv fără fir, servicii educative, de
divertisment și sportive.

───────

(591)    Culori  revendicate:  albastru  (Hex
#072551), alb (Hex #ffffff)
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(210) M 2022 00865
(151) 04/02/2022
(732) SIMOSIC SRL, STR.DIMBOVITA,

NR.8, BL.B20, SC.1, AP.2,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La Pasaj

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comert cu diverse
produse de tip: ziare, reviste, carti, cadouri,
snacks-uri, bauturi racoritoare, cafea, dulciuri,
tigari.

───────

(210) M 2022 00866
(151) 04/02/2022
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

STR. DUDESTI-PANTELIMON,
NR. 1-3, SECTOR 3 , BUCURESTI,
033091, ROMANIA

(540)

NATIUNEA ETNO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare prin
satelit și cablu, difuzare de emisiuni televizate,
telecomunicatii.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2022 00868
(151) 04/02/2022
(732) ROTON SRL, STR STIHI 2A,

S1, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BEDROOM HEROES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 00869
(151) 04/02/2022
(732) BUCHAREST RECORDING

STUDIO SRL, CALEA RAHOVEI,
NR. 266-268, CORP 2,
MANSARDA, ETAJ 3, CAMERA 25,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050912,
ROMANIA

(540)

B

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00870
(151) 04/02/2022
(732) FAN COURIER EXPRESS SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA NR.
11C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FAN moldova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 03.07.24

clase:
39. Servicii de curierat, transport prin curier,
logistică de transport, servicii postale și de
curierat, organizarea livrării de produse prin
poștă, organizare și supraveghere a serviciilor
de livrare a comenzilor prin poștă, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență
prin curier, livrarea de corespondență prin
poștă și/sau curieri, servicii de curierat pentru
mărfuri, depozitare de colete, depozitare
temporară de livrări, servicii de depozitare
securizată (transport), închiriere de containere
de depozitare, închiriere de dulăpioare de
depozitare, colectare, transport și livrare de
produse, servicii aeriene, rutiere, feroviare și
navale de transport și livrare, colectare, transport
și livrare de produse, documente, colete și
corespondență.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, gri, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00871
(151) 04/02/2022
(732) ATLANTIC MOBILE SRL, STR.

CEAIR, NR.34, JUDETUL ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR.8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

atlantic mobile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, chei electronice
pentru automobile, computere de bord pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitiv de
înregistrare a datelor pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, boxe
pentru automobile, baterii pentru automobile,
casetofoane pentru automobile, aparate de
navigație pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru

casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate
de fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-
ear, cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti
fara fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
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dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, detectoare de fum, camere
video de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, conuri de trafic, echipamente
de protecție și siguranță, panouri solare,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
bănci de încărcare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, camere de unghi
mort pentru autovehicule, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control al
direcției pentru vehicule, computere de bord
pentru automobile.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse adaptate pentru
automobile, dispozitive de blocare antifurt pentru
volanele automobilelor, dispozitive adaptate
de fixare a pieselor de automobile de
caroseria automobilelor, centuri de siguranță
pentru vehicule și pentru automobile, căptușeli
interioare pentru automobile, brichete pentru
automobile, parasolare pentru automobile,
organizatoare de spătare adaptate pentru
folosirea în automobile, oglinzi convexe
pentru punctul mort pentru automobile,

mânere pentru portiere de automobile, nuci
de rotire a volanului pentru automobile,
parașocuri pentru automobile, huse pentru
centuri de siguranță pentru scaune de
automobile, huse pentru scaune (ajustabile)
pentru automobile, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
pompe de aer pentru automobile, piese
ornamentale de interior pentru automobile,
parasolare pentru parbrizele automobilelor,
sisteme de alarmă pentru automobile, scrumiere
pentru automobile, scaune sport pentru
automobile, scaune înălțătoare pentru animale
de companie, pentru automobile, scaune de
siguranță pentru copii pentru automobile,
scaune de automobile, tetiere pentru scaune
pentru automobile, tapițerie pentru automobile,
tablouri de bord pentru automobile, torpedouri
pentru automobile, suporturi pentru brațe
pentru scaune de automobile, suporturi
pentru bagaje pentru automobile, suporturi
de pahare pentru automobile, suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru
scaune de automobile, organizatoare pentru
mașină, organizatoare pentru scaune de
mașină, accesorii pentru transportul (ridicarea)
încărcăturilor autovehiculelor, suporturi de
prindere pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru apărătoare de noroi,
scaune pentru automobile, protecții pentru jenți
de vehicule, portbagaje de acoperiș pentru
automobile, perne pentru scaune de vehicule,
dronă, accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, acoperiș protector pentru cărucioare de
copii, adaptoare pentru lamele ștergătoarelor
vehiculelor, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, benzi de protecție pentru uși de
vehicule, benzi de protecție pentru caroserii de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, benzi parasolare pentru
parbrizele vehiculelor, brichete electrice pentru
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
capote și huse pentru cărucioare de copii,
componente pentru caroserii de vehicule,
dispozitive antiorbire pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal pentru
vehicule, dispozitive și echipament antifurt, de
securitate și siguranță pentru vehicule, elemente
componente pentru caroserii de vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
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pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, perii de curățat roți de
automobile, perii de curățare pentru aparate
de aer condiționat pentru automobile, pâlnii
pentru uleiuri de automobile, dispozitive de
turnare a vinului, suporturi pentru sticlă de vin,
tirbușoane, electrice și neelectrice, cuburi de
gheață refolosibile, aparat pentru parfumarea
aerului, perii, amestecătoare de cocktail, pahare
de cocktail, bețișoare pentru cocktailuri.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu huse,
carcase și folii pentru dispozitive electronice
precum telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu piese
pentru telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cabluri,
încărcatoare, adaptoare usb și baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu periferice pentru calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu boxe, căști, tastaturi,
mouse-uri, genți pentru laptop-uri, genți pentru
aparate foto-video, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu instalatii
telefonice pentru automobile, suporturi de tablete
pentru folosirea in automobile, echipament
audio pentru automobile, casti audio, boxe,
cabluri transfer date, incarcatoare, huse pentru
telefoane, tablete sau laptopuri, folii protectoare
telefoane, tablete sau laptopuri, suporturi telefon
auto, selfie-stick-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu parfumuri
pentru automobile, produse de curatare pentru

automobile, aspiratoare pentru automobile,
pompe pentru lichide actionate manual, racitoare
electrice de bauturi folosite in automobile,
echipamente de iluminat pentru automobile,
cabluri de remorcare pentru automobile,
distribuitoare electrice de bauturi, ceasuri pentru
automobile, garnituri pentru automobile, folii de
protectie impotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu parasolare pentru
automobile, organizatoare pentru automobile,
huse scaune automobile, huse automobile,
portbagaje de acoperis pentru automobile, huse
pentru volan automobile, suporturi pentru brate
pentru scaune de automobile, piese ornamentale
de interior pentru automobile, stergatoare de
parbriz pentru automobile, scaune inaltatoare
de animale de companie pentru automobile,
protectii impotriva zgarieturilor pentru manere de
portiere pentru automobile, compartimentatoare
pentru portbagaj, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu perii
de curatat roti de automobile, distribuitoare de
lichide pentru utilizarea cu sticle, dispozitive
de turnare a vinului, deschizatoare de sticle
electrice si neelectrice, pahare, betisoare,
amestecatoare cocktail, vase de baut si articole
pentru baruri, frapiere, suporturi pentru sticle,
cuburi de gheata refolosibile, recipiente si clesti
pentru gheata.

───────

(210) M 2022 00878
(151) 07/02/2022
(732) ARI ANALITYX SRL, CALEA

DOROBANȚILOR, NR.20, ET.5,
AP.25 CAMERA 2, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Finansens
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 00879
(151) 07/02/2022
(732) SC VOIL SHIPPING SRL,

BULEVARDUL PIPERA, NR.1/
I, ADMAX CENTER, BIROU 2,
ET.5, JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

TJ PREPECTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 24.09.03; 29.01.02;
29.01.03

clase:
1. Îngrășământ foliar,ingrășământ mineral,zgura
lui thomas (îngrășământ fosfatic),îngrășământ
pentru plante crescute în ghiveci,compost de
câmp (îngrășământ),compost
(îngrășământ),digestat organic
(îngrășământ),superfosfat dublu sau triplu
(îngrășământ).
35. Servicii de agentii de import și export, servici
de comert online, cu ridicata si amanuntul pentru
produse de ingrasamant.
39. Servicii de manipulare a mărfii de import și
export.
44. Servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 00880
(151) 07/02/2022
(732) EUGEN DRUTA, STR.

GRĂDINARILOR, NR. 24, SAT
SĂCĂLAIA, MUN. GHERLA, JUD
CLUJ, FIZEȘU GHERLII, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Jinars de Săcălaia

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 27.05.19; 05.07.14;
26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2022 00883
(151) 03/03/2022
(732) TRADITIONAL PLUS SRL, SAT.

BERINDU, NR. 203, JUDEȚ CLUJ,
COM. SANPAUL , CLUJ, ROMANIA

(540)

TOT INAINTE!

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepția berii, băuturi alcoolice care conțin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri alcoolice,
curacao, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice altele decât uleiurile
esențiale, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, ilidromel (mied) / mied (hydromel),
kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin,
băuturi pe bază de vin.

───────

(210) M 2022 00898
(151) 07/02/2022
(732) MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL SRL, STR.
EMANOIL PORUMBARU NR. 89,
P, 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011424, ROMANIA

(540)

LADYDRIVERS.COM
Ladies First

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.16; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:

9. Aplicații mobile descărcabile pentru
rezervarea de taxiuri, aplicații mobile
descărcabile pentru rezervarea taxiurilor.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenții de publicitate, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, publicitate pe
taxi.
39. Servicii de taxi, organizarea transportului cu
taxiul, transport de călători în taxi, transport în
taxi pentru persoanele aflate în scaun cu rotile,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri prin
aplicații mobile.

───────

(210) M 2022 00905
(151) 07/02/2022
(732) PRAETORIAN SECURITY TEAM

S.R.L., SOS. BERCENI NR. 96, BL.
A, ET. 17, AP. A17.04, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI BRAVU
NR. 27A, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate: alb, mov, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

PRAETORIAN SECURITY
TEAM SECURITY

BY INTELLIGENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 05.07.02

(591) Culori revendicate: verde
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───────

SA, SOS. BALDOVINESTI NR. 10,
JUDEŢ BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Dunăreana

(531) Clasificare Viena:
18.03.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2022 01347
(151) 21/02/2022
(732) MANAGEMENT OBJECTIVES

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0000ff), negru (HEX #000000)

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

30. Pâine, produse de patiserie, produse de
cofetărie, făină, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, chifle dulci, prăjituri, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), crutoane, aluat, turtă
dulce, pâine fără gluten, pâine nedospită, faină și
preparate din cereale, pâine firimituri (pesmet),
colţunaşi pe bază de făină, amestecuri de aluat
nefermentat, preparate din cereale.



Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 07115 04/10/2021 ANDREI-DANIEL CRISTEA INVESTING in PROPERTY 15
2 M 2021 07148 13/10/2021 MUJA OVIDIU AMINTIRI DIN COPILARIE 15

3 M 2021 07155
14/11/2018 V4 Holding, a.s. V4 Group LEGAL. TAX &

AUDIT ADVISORY GROUP
17

4 M 2021 07233
07/10/2021 ALINA-MANUELA VIDICAN LA CAPELA SERVICII

FUNERARE COMPLETE
17

5 M 2021 07261 08/10/2021 TRANS EUROPA SRL O companie plăcută! 18
6 M 2021 07271 11/10/2021 ESTERA GORBANOVSCHII MATCHA 18
7 M 2021 07390 13/10/2021 S.C. MACO SKY S.R.L. Leul de Aur 19
8 M 2021 07438 14/10/2021 TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL
TRANS GAS Oriunde
cu plăcere By Tibbett
Management

19

9 M 2021 07559
19/10/2021 IOAN SBUCIUMELEA Virşli Sbuciumelea Pianu 100

de ani de tradiţie
21

10 M 2021 07632
21/10/2021 DEMO-TECH INVEST S.R.L. DEMO TECH INVEST

construcții / demolări civile
22

11 M 2021 07645 22/10/2021 NOÉMI-ÉVA SZŰCS GALATEA TRAVEL 22
12 M 2021 07669 22/10/2021 POULIS CHRISTOS NIKITAS SPORTMedLab HEALTH

POWER STRENGTH
BALANCE

23

13 M 2021 07722
26/10/2021 ARHIEPISCOPIA SUCEVEI

ŞI RĂDĂUŢILOR
ARIMATEEA 24

14 M 2021 07798 28/10/2021 SC CEREAL FEED SRL MĂMĂLIGA TA! 54
15 M 2021 07846 01/11/2021 VASILE CIOFU MASTERS of ROMANIA 55
16 M 2021 07850 01/11/2021 BARABANCU WALNUT S.R.L NUCS ORGANIC WALNUTS 55

17 M 2021 07908
03/11/2021 ULTIMATE DENTAL LAB SRL Atelierul de Zâmbete arta

modelarii dentare
56

18 M 2021 07922 04/11/2021 ZAHNARZT
HERMANNSTADT

ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT DENTAL
CLINIC BY DR. DAHM

56

19 M 2021 07938 04/11/2021 ROBERT RAUL ADI TRICOURI AMUZANTE 57

20 M 2021 07951
04/11/2021 SC VENETO RESTAURANT

SRL
VENETO 57

21 M 2021 08037
09/11/2021 S.C. ASP GROUP EAST SRL VILLA PREDELUȘ Aventura

ta e natura!
58

22 M 2021 08058
10/11/2021 MEGAKOM PRODUCTION

AND COMMERCE SRL
UN MILLON WHISKY 59

23 M 2021 08145 12/11/2021 METAL-STEEL-ART SRL MSA - METAL-STEEL-ART - 60
24 M 2021 08261 17/11/2021 IULIUS NISTOR DR-ONLINE 60
25 M 2021 08281 18/11/2021 COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERGETICA
BUCUREŞTI S.A.

TERMO ALERT 61

26 M 2021 08288 18/11/2021 RICSOMTRE SRL Transylvania Inns 62
27 M 2021 08306 18/11/2021 PANFIL CONSULT SRL BREWZEUS 62

28 M 2021 08421
23/11/2021 FITNESS HUB ATHLETIC

SRL
FH FITNESS HUB MAKE
THEM STARE

63
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

29 M 2021 08435 24/11/2021 JUMANA TOP SRL Golden Opal 63

30 M 2021 08517
26/11/2021 MALEX THOR SRL TE TRAVEL CENTERS OF

EUROPE
65

31 M 2021 08523 26/11/2021 STEFAN MANTEA Dr. Mantea 66
32 M 2021 08537 26/11/2021 COLOR FUNKY STYLE SRL Blades pentru pasionați 67
33 M 2021 08585 02/12/2021 SC RISTO BRAND SRL Mi Piace Pasta Fresca 68

34 M 2021 08605
02/12/2021 KATALIN MERAI Katarina WEIZER KATALIN

DESSERTS
68

35 M 2021 08622
03/12/2021 LUIZA-CARMEN NEGRILĂ NEWAGE INSURANCE

BROKER
69

36 M 2021 08638 03/12/2021 AC HELCOR SRL DIGASTROGEL REFLUX 69
37 M 2021 08639 03/12/2021 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero SeptiBlu Albastru de
metilen 3 mg Vitamina C 100
mg

70

38 M 2021 08667
06/12/2021 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero Coenzima Q10
FORTE

70

39 M 2021 08675 06/12/2021 SHISA TO GO S.R.L. iShisha 71
40 M 2021 08693 06/12/2021 LUCI SI IULIA S.R.L. Andy's pizza&pasta

AUTHENTIC ITALIAN
Recipes STRAIGHT FROM
ITALY!

71

41 M 2021 08699
07/12/2021 CONNECTIBUSS SRL LA CULTURA FASHION

CLUB
72

42 M 2021 08700 07/12/2021 ANA-MARIA UDRISTE Pe Legale 73

43 M 2021 08736
08/12/2021 ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ

EXPLORATORII
Exploratorii 73

44 M 2021 08740 08/12/2021 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

CNP CREDIT DE NEVOI
PERSONALE

74

45 M 2021 08749 08/12/2021 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

Cnet CREDIT DE NEVOI
PERSONALE PRIN
INTERNET

74

46 M 2021 08752
08/12/2021 VLAD ANDREI MAXIM PSYCHO CHURROS &

COFFEE
75

47 M 2021 08768
09/12/2021 CHRISTIAN CAR SRL AQUA ALPINA APA DE

IZVOR
75

48 M 2021 08788 09/12/2021 HAILAMUNTE S.R.L. HAI LA MUNTE BRAN 76
49 M 2021 08790 09/12/2021 HAILAMUNTE S.R.L. Restaurant BRAN PARC 77
50 M 2021 08796 09/12/2021 SC LASERCRAFT SRL LASERCRAFT 77

51 M 2021 08814
10/12/2021 UNITED STATES POLO

ASSOCIATION
78

52 M 2021 08817
10/12/2021 AESTHETIQUE THERAPY

SRL
Aesthetique Therapy 79

53 M 2021 08834
10/12/2021 SC AGRO COSM FAN SRL Lăptăria M. FAPTE DE

LAPTE
79

54 M 2021 08837 10/12/2021 DOMAINE VINARTE S.R.L. NEGRU DE VINARTE 79
55 M 2021 08839 10/12/2021 DOMAINE VINARTE S.R.L. NEGRU DE STARMINA 80

56 M 2021 08867
13/12/2021 ALINA - MONICA GANEA -

NASTA
PROASPĂT COPT PÂINE
ARTIZANALĂ CU MAIA

80
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

57 M 2021 08939 15/12/2021 TRANSILVANIA
INVESTMENTS ALLIANCE
SA

Transilvania Investments 81

58 M 2021 08952
15/12/2021 SC SPOT OPTIK SRL RR REVERSO Fashion

Eyewear
85

59 M 2021 08962
15/12/2021 LUIZA DUMITRU RĂSPOPA

MINCU
Adrian Răspopa 85

60 M 2021 08966 07/01/2022 ILEANA-MIRABELA COTIGĂ AVENA MEDICA 90

61 M 2021 08967
15/12/2021 ANNABELLA SRL Annabella Zilnic PRODUS ÎN

ROMÂNIA
91

62 M 2021 08981
06/01/2022 FUNDATIA WORLD VISION

ROMANIA
VIITOR PENTRU COPII 99

63 M 2021 08997 16/12/2021 PANFIL CONSULT SRL BREWZEUS 100
64 M 2021 09015 17/12/2021 MEDSTARTER SRL Academia de Prim Ajutor 101

65 M 2021 09029
17/12/2021 EDITURA LAURENT S.R.L. LAURENT PUBLISHING &

SERVICES
102

66 M 2021 09030 05/01/2022 ASOCIAȚIA SAMAS Sănătos la pieptul mamei 108

67 M 2021 09103
21/12/2021 S.C. FAXMEDIA

CONSULTING S.R.L.
eConsultare publica 108

68 M 2021 09104
21/12/2021 S.C. FAXMEDIA

CONSULTING S.R.L.
eREGISTRATURA RE 109

69 M 2021 09105 21/12/2021 S.C. Radulia Business S.R.L. Turkish Sweeteria 110
70 M 2021 09219 27/12/2021 ASOCIATIA ERMELLEKI

GAZDAK EGYESULETE
ASOCIATIA
AGRICULTORILOR DIN
VALEA IERULUI

ÉRMELLÉKI TERMÉK -
PRODUCT OF ÉRMELLÉK
- PRODUS DIN VALEA
IERULUI

111

71 M 2021 09220 11/01/2022 HELLO WEB HELLO WEB 111

72 M 2021 09273
30/12/2021 ALEXANDRA NICOLETA

CULINESCU
Good Health Magazin Vegan 112

73 M 2021 09286
31/12/2021 THE COCA-COLA

COMPANY
POIANA NEGRI DORNA
CUMPĂTATĂ

112

74 M 2022 00002 03/01/2022 ANAMARIA CORINA CORBU FAVOLA 113
75 M 2022 00003 03/01/2022 CLARA MIHAELA POPESCU KAHLENBERG BERE 113
76 M 2022 00004 03/01/2022 BELLES MARKS LTD ANTARKTYS vodka 7

TIMES DISTILLED PURE
CARPATHIAN MOUNTAIN
WATER

113

77 M 2022 00006 03/01/2022 ALDI GMBH & CO. KG AMAROY 114

78 M 2022 00007
03/01/2022 A.M. BUSINESS

DEVELOPMENT INC. S.R.L.
OVIDIUS RESIDENCE 115

79 M 2022 00008
03/01/2022 EUROPE.TCV.POWER

S.R.L.
GOSPODĂRIA LUI
TIMPULEȚ

115

80 M 2022 00009
03/01/2022 EUROPE. TCV. POWER

S.R.L.
EUROPE TCV POWER
GROUP

116

81 M 2022 00010
03/01/2022 GREENCHEM SOLUTIONS

SRL
NANOLYTE 116

82 M 2022 00011 03/01/2022 ASOCIATIA OAMENI BUNI AOB 117
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83 M 2022 00013
03/01/2022 POLICOLOR S.A. Vopsești ușor cu SPOR

VOPSEA GEL TIXO
117

84 M 2022 00014
03/01/2022 ROXANA RALUCA CULCEA

TABAN
THE ALCHEMIST 118

85 M 2022 00016 03/01/2022 GABRIEL PIRCALABU PSIHOAID 123

86 M 2022 00017
03/01/2022 STOREWEB RO GROUP

SRL
STOREWEB...WE MAKE IT
EASY FOR YOU!

124

87 M 2022 00018
04/01/2022 SC BIG CARP SRL BIG CARP EST.IN 2020 BY

A.R.
124

88 M 2022 00019 06/01/2022 ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE
ITERCOMUNITARĂ ȚARA
SILVANIEI

125

89 M 2022 00020
04/01/2022 ANA ŢALEA N-ai scaun? CoprActiv.

Natural, efect laxativ
125

90 M 2022 00021
04/01/2022 WLC EXPERT SERVICES

SRL
AUTOMOTION
www.automotion.ro

126

91 M 2022 00022
04/01/2022 BUILDING SUPPORT

SERVICES
BSS 126

92 M 2022 00024
04/01/2022 MEDICOVER HOLDING

(CYPRUS) LIMITED
MEDICOVER HomeCare 127

93 M 2022 00027 04/01/2022 BERE SCHEI S.R.L. DĂNILĂ'S 128
94 M 2022 00028 04/01/2022 PADEL CLUB BUCURESTI Padelmania 128

95 M 2022 00029
04/01/2022 SANVERO HEALTHCARE

SRL
saneo 128

96 M 2022 00030 04/01/2022 GRAND INTERACTIVE SRL Al'Hana 129
97 M 2022 00031 04/01/2022 IARO TRADING SRL HOME COMFORT 129
98 M 2022 00032 04/01/2022 IARO TRADING SRL NOVAX 130
99 M 2022 00034 04/01/2022 PLACINTE MD SRL Bistro WEISS 130

100 M 2022 00036 04/01/2022 STUDIO BREZEN SRL STUDIO BREZEN 130
101 M 2022 00037 04/01/2022 SOCIETATEA NAŢIONALĂ

DE CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA

PRIMUL AJUTOR CRUCEA
ROSIE

131

102 M 2022 00040 05/01/2022 SPRINTER 2000 SA energo mag 132

103 M 2022 00041
05/01/2022 MARCHESA INVEST SA GOLDLINGOT - In Gold We

Trust
138

104 M 2022 00042
05/01/2022 MAGIC MAKER MEDIA

HOUSE SRL
Provocare pe care 139

105 M 2022 00043 05/01/2022 GOOD PRODUCTIONS SRL Meet the Mayor 140
106 M 2022 00044 05/01/2022 EUREST ROM S.R.L Food4Family 140
107 M 2022 00046 07/02/2022 OLIVIA NEGURA Pupic 141

108 M 2022 00050
05/01/2022 GLOBAL OPTIX PARTNER

S.R.L.
2See 141

109 M 2022 00051 05/01/2022 SC PPP PRINT SRL EMA Grafix 143
110 M 2022 00053 05/01/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
GLASS DESIGN HOME
& OFFICE Pasiune pentru
perfecțiune

143

111 M 2022 00054 05/01/2022 UDREA SILVIU GABRIEL ASCENDED 144
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112 M 2022 00055
05/01/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
CRYSTAL 146

113 M 2022 00056 05/01/2022 CATALIN ROATA ALEGRIA 146
114 M 2022 00057 05/01/2022 CATALIN ROATA Alegria 146
115 M 2022 00058 05/01/2022 INMONTESIGROUP SRL ATELIER YVANNA Y 147

116 M 2022 00059
06/01/2022 NETWORK ONE

DISTRIBUTION S.R.L.
Chef Line Produs Profesional 147

117 M 2022 00060
06/01/2022 OANA ALEXANDRA

IJDELEA
Perfectly fit for purpose. 148

118 M 2022 00061
06/01/2022 OANA ALEXANDRA

IJDELEA
We see the big picture. You. 148

119 M 2022 00063 06/01/2022 SC DK SPORT
DISTRIBUTION &
CONSULTING SRL

DK SPORT 148

120 M 2022 00064
06/01/2022 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
M Centrul Cultural Mioveni 149

121 M 2022 00065 06/01/2022 CLOTHES WITH MUSCLES CLOTHES WITH MUSCLES
LOOK PERFECT! FEEL
PERFECT!

150

122 M 2022 00066 06/01/2022 CATALIN ROATA ROTANIS 150
123 M 2022 00068 06/01/2022 CATALIN ROATA R 151

124 M 2022 00069
06/01/2022 GREEN TERRA EVOLUTION

SRL
FAMILY ESTATE DOMENIILE
BOGDĂNESCU SINCE 2013

151

125 M 2022 00070 06/01/2022 FLOMON GUARD SRL FLOMON GUARD FM G 152
126 M 2022 00071 06/01/2022 MARTA ONILĂ MORF 152
127 M 2022 00072 12/01/2022 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ

PENTRU BĂUTURI
RĂCORITOARE ROMÂNIA -
ANBR

UNCHAIN 153

128 M 2022 00073 06/01/2022 SC CAFINA SRL Cofetaria Cafina 154
129 M 2022 00075 07/01/2022 SOCIETATEA NAŢIONALĂ

DE CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA SRL

S.O.S. CRUCEA ROSIE
ROMANA SERVICIUL
OPERATIUNI - SALVARE
VIATA DUPA DEZASTRU

154

130 M 2022 00076 07/01/2022 SC ELLE DELUX FLOR S.R.L DROGHERIA DM 156
131 M 2022 00077 07/01/2022 MAGNAPHARM

MARKETING & SALES
ROMANIA SRL

OVYX 156

132 M 2022 00081
07/01/2022 SC DLPCLUB SRL Avocado 100% HEALTHY

TAKE AWAY
157

133 M 2022 00082 07/01/2022 ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV BUCHAREST
RUNNING CLUB

PHOTO RUN 157

134 M 2022 00088
07/01/2022 ȘTEFAN-VALENTIN

MANDACHI
MANDACHI TELEVIJÂN 158

135 M 2022 00090 07/01/2022 DACIA PLANT ENZIM DIGEST 158

136 M 2022 00096
07/01/2022 SC IND CEMA

INTERNATIONAL SRL
DEPOZIT VIRTUAL powered
by Vindem-ieftin.ro

158
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137 M 2022 00097
07/01/2022 BRICKS DEVELOPMENT

SRL
THE MEADOWS 159

138 M 2022 00098
07/01/2022 SOLUTII AVANSATE SRL Păpuşi şi Poveşti

ROMÂNEȘTI
159

139 M 2022 00099 07/01/2022 MIHAI ROTARU-BUZDUGAN Țafină 160

140 M 2022 00100
07/01/2022 GEANIN PETRONEL

PATRICHE
CLINICA DIAMED 160

141 M 2022 00101 07/01/2022 EXQUISITE ON LINE S.R.L. C'est La Vie beauty salon 160
142 M 2022 00103 08/01/2022 IOANA-VERONICA DAMIAN YOLO PILATES 161

143 M 2022 00105
09/01/2022 SOCIAL DINNERS S.R.L. STICKS THE SOUVLAKI

BAR
161

144 M 2022 00106
09/01/2022 SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL
FEMEIE, Înainte de toate 162

145 M 2022 00107
09/01/2022 SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL
IN SECURITATE 162

146 M 2022 00108
09/01/2022 SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL
un VARF de ... 163

147 M 2022 00109
09/01/2022 SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL
CARE-I FAZA? 164

148 M 2022 00110
09/01/2022 SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL
AU FOST ȘI SUNT 165

149 M 2022 00111
09/01/2022 SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL
ICONIC 166

150 M 2022 00115
10/01/2022 EXPERGO BUSINESS

NETWORK SRL
ASTROMIX 166

151 M 2022 00116
10/01/2022 TOP MOP CLEANING

STATION SRL
FRENCH KANDL 167

152 M 2022 00117
10/01/2022 EXPERGO BUSINESS

NETWORK SRL
ASTRONADE 167

153 M 2022 00118 10/01/2022 MIHAIL SUCIU OVERNIGHT EXPRESS 167

154 M 2022 00119
10/01/2022 CHROMOSOME DYNAMICS

SA
orgnit 167

155 M 2022 00120 10/01/2022 RIVASOV SRL LUFTBURG 168
156 M 2022 00121 10/01/2022 EMAGIC LIVE JazzAwake 168
157 M 2022 00122 10/01/2022 MATEI CATALIN ALBERT IZOHOUSE 169

158 M 2022 00124
10/01/2022 VALENTIN NEAGU BOIERU', TRAI-TI-AR

FAMILIA
169

159 M 2022 00125 10/01/2022 SOCIETATEA CIVILA DE
AVOCATI DOJANA SI
ASOCIATII

170

160 M 2022 00126
10/01/2022 VALENTIN-STEFAN

COSTACHE
PayTeq 170

161 M 2022 00127 17/01/2022 SPECII PRODUCTION S.R.L. SPECIAL K HOUSE 171

162 M 2022 00129
10/01/2022 SC FOSTERRA SERVICES

S.R.L.
C Certis 173

163 M 2022 00130 11/01/2022 YOUTHFUL ZONE S.R.L SCYTE 174
164 M 2022 00132 11/01/2022 BAR SHALOM S.R.L. Dreams by Avi 176
165 M 2022 00133 13/01/2022 URBAN SLOWFOOD Zupp'art 176
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166 M 2022 00134
11/01/2022 OPTEAM MED SRL OPTEAM CHIRURGIE

ONCOLOGICA
177

167 M 2022 00135
11/01/2022 ENVOGUE RESIDENCE EST

S.R.L
ENVOGUE RESIDENCE 178

168 M 2022 00136 11/01/2022 CRISTINA GIOADĂ Neuitatele 178
169 M 2022 00139 11/01/2022 SVOD MEDIA SRL SVODMEDIA 179

170 M 2022 00140
11/01/2022 MAGAZINUL DE INFORMATII

S.R.L
Utilmond - Știi pe cineva? E
suficient să ne știi pe noi.

180

171 M 2022 00142
11/01/2022 TRANSILVANIA HEALING

MED SRL
Natural Healing Health &
Beauty

184

172 M 2022 00143 11/01/2022 DEIAN NICOLICI WHEELOVE 185

173 M 2022 00145
11/01/2022 TATIANA TUZLUCOVA

MAXIM TROCIN
MAZZART 185

174 M 2022 00147
11/01/2022 TOTUL NATURAL SI BUN

SRL
Jophiele Sweet Angel's Cake 186

175 M 2022 00150
11/01/2022 IMPULSE DESIGN SRL DIN INIMĂ PENTRU

SECTORUL NOSTRU
186

176 M 2022 00151
11/01/2022 VINICOLA AVERESTI 2000

SA
BUSUIOACA DE BOHOTIN
SPECTRUM

187

177 M 2022 00152 11/01/2022 WEB DEALS SRL EL TORO 187

178 M 2022 00154
12/01/2022 RAIFFEISEN BANK S.A. RAIFFEISEN ONLINE

CORPORATE
187

179 M 2022 00155 12/01/2022 RAIFFEISEN BANK S.A. SMART CASHBOX 187
180 M 2022 00158 12/01/2022 ACORD PLUS SRL sft Future Irrigation 188
181 M 2022 00159 12/01/2022 ASOCIATIA ZI DE BINE ZI de BINE 189

182 M 2022 00160
12/01/2022 STAR SYSTEMS DEFENCE

S.R.L.
STAR SYSTEMS DEFENCE
For your safety!

190

183 M 2022 00161
12/01/2022 ANFLO MARKETPLACE

S.R.L.
Clinio 190

184 M 2022 00162 12/01/2022 INFOFARM S&I S.R.L. AFTOGERANIL 191

185 M 2022 00163
12/01/2022 NEW FACTORY IMPEX LTD

S.R.L.
Karla Snack de la Mama
Natura

191

186 M 2022 00164 12/01/2022 BBMK STEEL S.R.L. NEAKAISA 193
187 M 2022 00173 12/01/2022 ION CRINU CIRSTEA lutbit 193
188 M 2022 00174 12/01/2022 STELLAR RE

INTERMEDIARIES
BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL

Stellar Re 194

189 M 2022 00175 12/01/2022 GHEORGHE POPESCU DEFENSE by Gică Popescu 195
190 M 2022 00176 12/01/2022 GHEORGHE POPESCU DEFENCE by Gică Popescu 195
191 M 2022 00177 12/01/2022 SMART BUY CONCEPT SRL IUKA 196

192 M 2022 00178
12/01/2022 CATERING & EVENTS

LOGISTICS SRL
MEMENTO MORI 196

193 M 2022 00179
12/01/2022 DF WORLD OF SPICES

GMBH
Povești cu Fuchs 196

194 M 2022 00180 12/01/2022 CONEX DISTRIBUTION S.A CONEXDIST 199

195 M 2022 00181
12/01/2022 ADRIAN BEST CREATIVE

SRL
WASH ARWIL COLOUR
FRESHNESS

199
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196 M 2022 00182
12/01/2022 COSTEL NICULAE MP MyPlace - Feels good to

be Home
200

197 M 2022 00184
12/01/2022 TEODOR-DANIEL TUCA pawtisserie.ro homemade pet

bakery TANDRA
200

198 M 2022 00185
12/01/2022 CUVEEO FOOD AND

BEVERAGE SRL
VINNEO 201

199 M 2022 00186 12/01/2022 ALKALOID AD SKOPJE NELDION 201

200 M 2022 00187
12/01/2022 NAGEL TREND GROUPE

S.R.L.
NATALI 202

201 M 2022 00188 12/01/2022 FLORIN CAROLI SEOMAN 204

202 M 2022 00189
12/01/2022 NAGEL TREND GROUPE

S.R.L.
KIEVSKAYA 205

203 M 2022 00190 12/01/2022 CIFIN ADVISING SRL HUB BLE WE BRING IDEAS
TO LIFE BOOSTING LOCAL
ENTERPRISE

206

204 M 2022 00191
12/01/2022 CENTRUL MEDICAL

AVANTA S.R.L.
AVANTA 206

205 M 2022 00192
12/01/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL
DVERSE 211

206 M 2022 00193
12/01/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
DMAXPLAY 212

207 M 2022 00194
12/01/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
DMAXPOP 213

208 M 2022 00195 12/01/2022 CENTRUL DE DIAGNOSTIC
SI TRATAMENT PROVITA
SRL

N NORD grupul medical
provita DIFERITI PRIN
PASIUNE

214

209 M 2022 00196
12/01/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
DMAXBALKAN 215

210 M 2022 00197
12/01/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
TRUE COLOURS 216

211 M 2022 00198
12/01/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
100% YOU 216

212 M 2022 00199 13/01/2022 BENEFIC GONE BENEFIC 217

213 M 2022 00200
13/01/2022 CONREGALIZ S.R.L. REGALIZ COFETĂRIE CU

DICHIS
217

214 M 2022 00204
13/01/2022 KAUF ELECTROMEISTER

SRL
KAUF ELECTROMEISTER
parte din instalatia electrica

218

215 M 2022 00205 13/01/2022 FORM SPACE EVENTS SRL /FORM BEACH 218
216 M 2022 00206 13/01/2022 ALPIN 57 LUX S.A. MAESTRO ALPIN 219
217 M 2022 00207 13/01/2022 ELENA-CATHERINE

RĂDULESCU
BOGDAN-EMILIAN MINEA

CHRONO RALLY CLUB 219

218 M 2022 00210 13/01/2022 IOANA-VALENTINA BADEA Beauty Wise 220

219 M 2022 00212
13/01/2022 ABV LEGAL CONSULTING

S.R.L.
DEBTOR YOUR VIRTUAL
DEBT COLLECTOR

220

220 M 2022 00213 13/01/2022 ALBRAU PROD S.A. PERLA SENIOR Snagov 220
221 M 2022 00215 13/01/2022 SIP THERMIVISION S.R.L. SIP THERMOVISION SRL 221
222 M 2022 00216 13/01/2022 TRES FACTORY S.R.L. LUPA 221
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223 M 2022 00217
13/01/2022 ANDREI-MIHAI

BĂRBULESCU
ROYAL SERVICII
FUNERARE

221

224 M 2022 00218
13/01/2022 MISCAREA ROMANA

PENTRU CALITATE
MRC 222

225 M 2022 00219
13/01/2022 SMART SECURITY

SOLUTIONS S.R.L.
securio secure the unsecured 222

226 M 2022 00220 13/01/2022 ACCES IMOBIL JUST S.R.L ACCES IMOBIL 222
227 M 2022 00224 13/01/2022 ADIA ART BUSINESS S.R.L. first bite 223
228 M 2022 00225 13/01/2022 CONREGALIZ S.R.L. REGALIZ 223
229 M 2022 00228 13/01/2022 ALKALOID AD SKOPJE FLONSENO 223
230 M 2022 00229 13/01/2022 SC BLACK EL ZORAB SRL Monkey's PIZZA & SALAD 224

231 M 2022 00230
13/01/2022 WH PROTECT

PERFORMANCE SRL
WH PROTECT
PERFORMANCE

224

232 M 2022 00232 13/01/2022 ROPHARMA S.A. Respirocalm 224
233 M 2022 00233 13/01/2022 ROPHARMA S.A. Respirofort 225
234 M 2022 00234 13/01/2022 ROPHARMA S.A. Respirozen 225

235 M 2022 00235
13/01/2022 VISION TRADING GRUP

SRL
Dr. Soleil Baby Calm 225

236 M 2022 00236
13/01/2022 VISION TRADING GRUP

SRL
Dr. Soleil Hydra Clear 226

237 M 2022 00237
13/01/2022 VISION TRADING GRUP

SRL
Dr. Soleil Hydra Plus 229

238 M 2022 00238 13/01/2022 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON GOLD 231
239 M 2022 00239 13/01/2022 VISION TRADING GRUP Dr. Soleil Lubrigel 231
240 M 2022 00240 13/01/2022 SAVENCIA SA 232

241 M 2022 00241
13/01/2022 VISION TRADING GRUP

SRL
Dr. Soleil Intimate 233

242 M 2022 00242 13/01/2022 NAYA TRADE SRL Kroky Produs împletit manual 234
243 M 2022 00243 13/01/2022 VISION TRADING GRUP Dr. Soleil Eco Gel 234

244 M 2022 00244
14/01/2022 MĂLEANU FLORINA-

LORENA
L'AMURA 235

245 M 2022 00245 14/01/2022 CLOUD FUD SRL cloud food. 235

246 M 2022 00246
14/01/2022 BBS MILITARY COMPANY

S.R.L
BBS MILITARY COMPANY 236

247 M 2022 00247
31/01/2022 MARIA-ALEXANDRA

CIOCOIU
ONEDREAM 236

248 M 2022 00248 14/01/2022 S.C. POWDER FUN S.R.L. POWDER APRES SKI 237

249 M 2022 00250

14/01/2022 JKA WF ROMANIA
ASOCIATIA NATIONALA DE
KARATE

JKA ROMANIA 238

250 M 2022 00252 14/01/2022 EMERALD COMPANY Pretzellino 238

251 M 2022 00253
14/01/2022 LAURENTIU BAGIA BAGIA FAST FOOD Pizza pui

cu bacon fresh food and grill
239

252 M 2022 00254 14/01/2022 ANA-MARIA SOCACIU-BUTU FESTIVALUL OM BUN 239
253 M 2022 00256 14/01/2022 VEGA NID INVEST SRL Tessero 239
254 M 2022 00257 14/01/2022 HOLCIM AG HOLCIM IMPERMIA 239
255 M 2022 00258 14/01/2022 HOLCIM AG HOLCIM FLUIDIA 240
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256 M 2022 00260 14/01/2022 HOLCIM AG HOLCIM PLANIA 240
257 M 2022 00261 14/01/2022 HOLCIM AG HOLCIM DISPERSIA 240
258 M 2022 00263 14/01/2022 HOLLAND UNIÓ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
SRL

FINCSI minden kutya szereti 240

259 M 2022 00264 14/01/2022 KACSO MIHAELA-JANINA LUMIERE 241
260 M 2022 00265 14/01/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft 241
261 M 2022 00266 14/01/2022 MARCOS PROVIT S.A. EVOGREEN 242

262 M 2022 00267
14/01/2022 MARCOS PROVIT S.A. SĂNĂTATE LA ÎNDEMÂNA

TA!
243

263 M 2022 00269 14/01/2022 BIBORTENI AQUA SRL LIMO limonadă 244
264 M 2022 00270 14/01/2022 SWISS MEDCORP S.R.L SANEOS clinică medicală 245
265 M 2022 00272 14/01/2022 CATALIN PETRESCU IZAKAYA japanese pub 246
266 M 2022 00273 15/01/2022 DOMAINE VINARTE S.R.L. PRINCE SOARE 246

267 M 2022 00274
15/01/2022 GENERAL ALARM &

ESCORT SRL
GENERAL ALARM &
ESCORT SRL

246

268 M 2022 00275 17/01/2022 MIHAELA SANDRU SYNO 247

269 M 2022 00276
17/01/2022 SOCIETE DE PRODUITS

NESTLE SA
FITNESS DARK
CHOCOLATE

278

270 M 2022 00277
17/01/2022 ADWISE MEDIA

COMMUNICATIONS SRL
AdWise 278

271 M 2022 00278 17/01/2022 LAVMI PERLA SRL Naturel Poiana Izvoarelor 282
272 M 2022 00279 17/01/2022 S.C NATALY LAND S.R.L MADRIGAL EVENTS M 283

273 M 2022 00281
17/01/2022 LAVMI PERLA SRL Naturel POIANA

IZVOARELOR
284

274 M 2022 00282
17/01/2022 LAVMI PERLA SRL Naturel POIANA

IZVOARELOR
285

275 M 2022 00284
17/01/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
BEAR power 285

276 M 2022 00286 17/01/2022 ADIGÜZEL CUMALI Knife Man 286
277 M 2022 00287 17/01/2022 MARIUS CHINA we music 286
278 M 2022 00288 17/01/2022 ATRACTEVE INSPO SRL ALIKO 287
279 M 2022 00289 17/01/2022 MARIA-BIANCA TODORAN SERALUNA 288
280 M 2022 00290 17/01/2022 ASOCIAȚIA DE

DEZVOLTARE
MICROREGIONALĂ A
COMUNITĂȚILOR DIN ZONA
SĂTMARULUI

DIN INIMA SĂTMARULUI
SZATMÁR SZWÉBÖL

290

281 M 2022 00292 17/01/2022 MARIUS CHINA FESTI KIDS 290

282 M 2022 00293
17/01/2022 VALENTIN-EUGEN NEGRU Prophet

Management&Consulting
291

283 M 2022 00295
17/01/2022 PERFECT GLOBAL

BUSINESS SRL
Bookster Read'n'Roll 291

284 M 2022 00296
17/01/2022 MANUELA TILEAGĂ PRIMO GAMES JACKPOT

777
292
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285 M 2022 00297
17/01/2022 ALOIS DALLMAYR KAFFEE

OHG
Moment 292

286 M 2022 00299
17/01/2022 CONCEPT DESIGN GRUP

S.R.L.
PORTAL VILLAGE 292

287 M 2022 00300 17/01/2022 TUDOR BĂLEANU TM TUDOR MOTORS 293

288 M 2022 00302
17/01/2022 ENIGMA TRADING 2000

S.R.L.
e epack LAVETA "MAGICĂ" 293

289 M 2022 00303 17/01/2022 IZOCON MC S.R.L. Măcelăria Ghiță IZOCON
1994 Produse cum se făceau
odată, cu adevăratul gust de
carne.

294

290 M 2022 00304 17/01/2022 BPI MANAGEMENT
CONSULTING ROMANIA
SRL

BPI ROMANIA 294

291 M 2022 00305 17/01/2022 FONDUL NATIONAL
DE GARANTARE A
CREDITELOR PENTRU
INTREPRINDERILE MICI SI
MIJLOCII SA IFN

AGROIMMINVEST 294

292 M 2022 00306 20/01/2022 JOSE MANUEL URENA
QUIROZ

KAYBIL LOS CAFETEROS
From The Land Directly To
Your Cup

295

293 M 2022 00307 17/01/2022 BE SOFT STUDIO S.R.L. FITY 296
294 M 2022 00310 17/01/2022 GEANINA-ELENA ILIEŞ ERGOSUN by Geanina Ilieş 297
295 M 2022 00314 19/01/2022 RAZAND ONLINE AREATECH 298
296 M 2022 00315 18/01/2022 RADU-FLORIN MARDALE T R L residence 301
297 M 2022 00316 18/01/2022 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP Privilege Banking 301
298 M 2022 00317 18/01/2022 SIMONA-MIHAELA PÎRJOL Sofia Bistro 303
299 M 2022 00318 26/01/2022 ENERGYZONE SRL SANOTER CLINIC 303

300 M 2022 00319
18/01/2022 KAREVIT FITINGS IMPEX

SRL
FÜLLËR 303

301 M 2022 00320 18/01/2022 SIMONA-MIHAELA PÎRJOL Mks 304
302 M 2022 00321 18/01/2022 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL TAINELE MINTII 304

303 M 2022 00322
18/01/2022 VALENTIN-ROMEO

POPESCU
POEZIA VIETII 304

304 M 2022 00323 18/01/2022 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL RAPORT SPECIAL 305
305 M 2022 00324 18/01/2022 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ROMANIA RURALA 305
306 M 2022 00325 18/01/2022 SC PUNTO FRANCO SRL PUNTO FRANCO 306

307 M 2022 00327
18/01/2022 UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL
OMITE 306

308 M 2022 00328 18/01/2022 HAMDI YILMAZ Gazete Balkan 306

309 M 2022 00331
18/01/2022 S.C. MIRON AGENTIE

DIFUZARE S.R.L.
EDITURA MIRON 307

310 M 2022 00333
18/01/2022 MELIOR S.R.L. CARMANGERIA MELIOR

Carmangeria ta de încredere!
311

311 M 2022 00336 18/01/2022 CONSTANTIN SLAV KLANkids 311

312 M 2022 00337
18/01/2022 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA

AUGUSTIN-MIHAI MAREŞ
CUT&GO IMAGINEA TA
ESTE IMAGINEA NOASTRĂ

312
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313 M 2022 00339 18/01/2022 DANIEL ALEXANDRU STAN CENTRAL SLOTS&GRILL 312

314 M 2022 00340
18/01/2022 SC MONTEO TRIP SRL Relax la Greci Fă-ți viața

frumoasă!
313

315 M 2022 00341 18/01/2022 DEZIMED S.R.L. DEZIMED 314
316 M 2022 00342 18/01/2022 SANDRA ELIANA TUDOSE PATALUNIA 314
317 M 2022 00345 18/01/2022 SC ANNĂ DRAGĂ SRL Annă Dragă EST. 2021 316

318 M 2022 00348
18/01/2022 ASOCIAȚIA ACCES LA

VIITOR
EcoSalvatorii 316

319 M 2022 00349
18/01/2022 ASOCIAȚIA ACCES LA

VIITOR
#acces2edu-#go2school 316

320 M 2022 00350 18/01/2022 NICUSOR PROCA RECONA 317

321 M 2022 00352
18/01/2022 BOGDAN-ADRIAN ENACHE

MARIA-CODRUTA ENACHE
SALON DOMINO 325

322 M 2022 00353 18/01/2022 LATISSE DESIGN S.R.L. MAU Interior Design 325

323 M 2022 00354
18/01/2022 MLS INVEST TRADING

S.R.L.
DELICIOS PÂNĂ ÎN VÂRFUL
BEȚELOR

327

324 M 2022 00355 18/01/2022 EDY CREATIVE S.R.L. EDY CREATIVE 328

325 M 2022 00356
18/01/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
GUSTUL ASIEI LA UN CLICK
DISTANȚĂ !

343

326 M 2022 00357
18/01/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
USTURĂTOR DE GUSTOS 344

327 M 2022 00358
18/01/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
WHEN CHINA MEETS
JAPAN

344

328 M 2022 00359
18/01/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
ZI DE ZI, ADUCEM ASIA MAI
APROAPE !

345

329 M 2022 00361
18/01/2022 RADU-ILIE MARIAN VELA MEMORIES light up

your style
345

330 M 2022 00363
19/01/2022 S.C ALEMAR PROJECT

S.R.L.
ALMA DULCE 345

331 M 2022 00364
19/01/2022 PHARMENT PLUS BENEVA + Sanatatea, mai

aproape.
346

332 M 2022 00365 19/01/2022 KAMBEROGLU C Ciğeristan 346
333 M 2022 00366 19/01/2022 VINICOLA AVEREȘTI 2000

SA
AVERESTI PODGORIA
HUȘI Busuioacă de Bohotin
DEMIDULCE D.O.C. C.M.D.
HUȘI

347

334 M 2022 00367
19/01/2022 TOMIBENA SRL TOMIBENA noi încălzim casa

ta
347

335 M 2022 00369
19/01/2022 DF WORLD OF SPICES

GMBH
Select FUCHS 350

336 M 2022 00370
19/01/2022 SC MULTINVEST SRL AppartOffice by Multinvest

Group
352

337 M 2022 00373
19/01/2022 HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE SRL
mindclass by htss. 353

338 M 2022 00374
19/01/2022 SC MST BUBBLE CONCEPT

SRL
Delice Waffle Waffles & More 353

339 M 2022 00377
19/01/2022 S.C. TOTALFERT AGRO

S.R.L
DAC-FERTNN 354
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340 M 2022 00378
19/01/2022 V&A PROD & DELIVERY

SRL
PICCOLO PIACERE GELATO
DI TERZO MILLENNIO

354

341 M 2022 00379
19/01/2022 VINALTUS S.R.L. VINALTUS I.U.S.R. COR -

VUS
355

342 M 2022 00380
19/01/2022 MILLIONDOLLARBABE SRL MILLION DOLLAR BABE

LUXURY NIGHT WEAR
355

343 M 2022 00381
19/01/2022 SC WHITE CORAL STONE

2010 COMERCIAL SRL
EAST COMFORT 355

344 M 2022 00384
19/01/2022 VINALTUS S.R.L. VINALTUS I.U.S.O.

DEMETER
356

345 M 2022 00385 19/01/2022 EDENT DENTAL SRL EDENT Clinic 356

346 M 2022 00388
19/01/2022 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
Trupa de teatru Hai Hui 356

347 M 2022 00389 19/01/2022 VINALTUS S.R.L. VINALTUS PICOTE 356

348 M 2022 00390
19/01/2022 HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE
Shiftin by htss. 357

349 M 2022 00391
19/01/2022 HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE SRL
wisepharm by htss. 357

350 M 2022 00392
19/01/2022 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
MIOVENI FOLCLOR ŞI
TRADIŢII

358

351 M 2022 00394
19/01/2022 DF WORLD OF SPICES

GMBH
mi 358

352 M 2022 00396 19/01/2022 ROBERT VADUVA TACOS FACTORY 361

353 M 2022 00397
19/01/2022 VR BUSINESS CAPITAL S.A. VR CAPITAL Investment

Fund
361

354 M 2022 00399
19/01/2022 CORDIA PARCULUI

RESIDENTIAL S.R.L.
PARCULUI20 by CORDIA 362

355 M 2022 00400 19/01/2022 NEVIO MEDICAL S.R.L. NEVIO 364
356 M 2022 00401 19/01/2022 FIVE HOLDING S.A. brick PRETURI CORECTE 365
357 M 2022 00402 19/01/2022 PREFERA FOODS S.A. PREFERA FOODS 365

358 M 2022 00403
20/01/2022 WEB VISION

INTERNATIONAL S.R.L.
WVI WEB VISION
INTERNATIONAL

366

359 M 2022 00405
20/01/2022 WEB VISION

INTERNATIONAL S.R.L.
VISIVA.RO 367

360 M 2022 00406 20/01/2022 ERLINDA LIMITED ORESA INDUSTRA 367
361 M 2022 00407 20/01/2022 ERLINDA LIMITED ORESA INDUSTRA 370
362 M 2022 00408 20/01/2022 NVM PREMIUM ONLINE SRL NEVERMORE 374
363 M 2022 00409 20/01/2022 CROITORIA DIN SAT SRL Boolendre Croitoria din sat 376
364 M 2022 00412 20/01/2022 ERLINDA LIMITED ORESA INDUSTRA 377

365 M 2022 00413
20/01/2022 FAMILY SECURITY

COMPANY SRL
FAMILY SECURITY
COMPANY

380

366 M 2022 00414 20/01/2022 NICU GRIGORAŞ PRO ORCHESTRA 381

367 M 2022 00415
20/01/2022 DD FEDERAL COMPANY

SRL
F 381

368 M 2022 00416 20/01/2022 S.C. B.D.G IMPORT SRL B.D.G. I M P O R T 382
369 M 2022 00418 20/01/2022 DANIEL ALEXANDRU STAN CENTRAL SLO7S 382
370 M 2022 00421 20/01/2022 SC DESERTA SRL CHICCO NERO 382
371 M 2022 00422 20/01/2022 SC DESERTA SRL CULINARTE 383
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372 M 2022 00424 20/01/2022 SC DESERTA SRL 7 VALURI 384

373 M 2022 00425
20/01/2022 ROSCA LAURENTIU

TIGAERU
Quasar & Co. 385

374 M 2022 00426 20/01/2022 SC DESERTA SRL 7 DORINTE 387
375 M 2022 00427 20/01/2022 SC DESERTA SRL 7 VOGLIE 387
376 M 2022 00429 20/01/2022 SC DESERTA SRL 7FREDDI 388

377 M 2022 00430
20/01/2022 IONUT CORNELIU

DUMITRAS
YZZY 389

378 M 2022 00431 20/01/2022 VISION TRADING GRUP Dr. Soleil 390

379 M 2022 00432
21/01/2022 GRAMA TECHNOLOGIES

INOV SRL
RAPID EXPERT 397

380 M 2022 00435 28/01/2022 H.B. DESIGN GmbH SRL H.B. H.B. DESIGN 399
381 M 2022 00436 21/01/2022 ELENA MADALINA NEAGU Pretty Great 399

382 M 2022 00437
21/01/2022 SC CULA CU BERE SRL Cula cu Bere DIN MAIESTRIE

ARTIZANAL
402

383 M 2022 00438 21/01/2022 SC ROZETKALIVE SRL XDRUM 403
384 M 2022 00439 21/01/2022 MIRO GRUP S.R.L. MIRO GRUP GRUP MIRO 403

385 M 2022 00441
21/01/2022 RTZ & PARTNERS S.P.R.L. RTZ & PARTNERS Construim

șanse, reconstruim afaceri!
404

386 M 2022 00442 25/01/2022 TOTAL STING SIB S.R.L. EPIC House Valea Avrigului 405
387 M 2022 00443 21/01/2022 DIGITAL METRICS S.R.L. trafic 407

388 M 2022 00445
21/01/2022 ANDREEA RAINER

CABINET DE AVOCAT
AR ANDREEA RAINER LAW
OFFICE

408

389 M 2022 00446 21/01/2022 ŞTEFAN HERCHI "Drumul cărţii" 408

390 M 2022 00448
21/01/2022 MARIUS GABRIEL

MOICEANU
BLEU PHARMA 409

391 M 2022 00449 21/01/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero Memohelp Ginko
Biloba 120 mg Combinație
unică de ingrediente, cu
acțiune benefică pentru
memorie și funcția cognitivă.
Supliment alimentar 30
comprimate

411

392 M 2022 00450
21/01/2022 MARIUS GABRIEL

MOICEANU
BLEU PHARMA Health &
Happiness

411

393 M 2022 00451 21/01/2022 WINTEC SRL CADO CYLINDER 413
394 M 2022 00452 21/01/2022 ORAL DESIGN ALBA SRL OPEN DESIGN 414
395 M 2022 00453 21/01/2022 GABRIEL VOIC RUAL primul aprobistro 414

396 M 2022 00454
21/01/2022 MY ROOTS CONCEPT SRL CLAMOUR SMART SKIN

CARE
416

397 M 2022 00455
21/01/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
CUPLUL PERFECT 416

398 M 2022 00458
22/01/2022 SC IND CEMA

INTERNATIONAL SRL
#REZISTENT 417

399 M 2022 00459 22/01/2022 NICOLETA TEMELIE FITZ 417
400 M 2022 00467 25/01/2022 ASOCIATIA GRUPUL DE

ACTIUNE LOCALA VALEA
VELJ (GAL VALEA VELJ)

TraditiiDeBihor.ro Cu mândrie,
din generație în generație!

420
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401 M 2022 00468 25/01/2022 CATALIN AUREL ENACHE MATECO 422

402 M 2022 00469
28/01/2022 SC WHITE TIGER GUARD

PROTECTION SRL
WHITE TIGER GUARD
PROTECTION

422

403 M 2022 00472
25/01/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
GAZDA FAVORITĂ 422

404 M 2022 00473 25/01/2022 BIOFARM SA DEVARICID DIOSMINĂ
MICRONIZATĂ 450 MG
HESPEDINĂ MICRONIZATĂ
50 MG 30 COMPRIMATE
FILMATE

422

405 M 2022 00474 25/01/2022 BIOFARM SA PROTECARDIN 75 mg
comprimate gastrorezistente
40 comprimante
gastrorezistente Acid
acetilsalicilic

423

406 M 2022 00475 25/01/2022 BABYLON GAMES BABYLON GAMES 423
407 M 2022 00478 25/01/2022 SENZORIAL FOOD S.R.L. S SENZORIAL FOOD 424
408 M 2022 00479 25/01/2022 TAS ABDURRAHIM PERLA TRANS 427

409 M 2022 00482
25/01/2022 MIKO MATEI IOAN TRANSILVANIA FASHION

FESTIVAL
428

410 M 2022 00483
25/01/2022 MARK CRISTOPHER

CRIVACI
RAINSO 428

411 M 2022 00484
25/01/2022 MARK CRISTOPHER

CRIVACI
AAYUVEDA 428

412 M 2022 00486 25/01/2022 COMUNA SICULENI MADÈFALVI HÚS 429

413 M 2022 00487
25/01/2022 ASOCIATIA FRUCTE SI

LEGUME DIN SICULENI
Madèfalvi gyümölcs 429

414 M 2022 00488 25/01/2022 MITPAN RUBBER SRL PAVIS 430
415 M 2022 00489 25/01/2022 BEST IN TOWN DESIGN Bit BEST IN TOWN

Design CUSTOMIZE
PERSONALITIES

430

416 M 2022 00490 25/01/2022 ASOCIAȚIA LA FIGURA HARABABURA 431
417 M 2022 00491 25/01/2022 ROPHARMA S.A. Aspiven 431
418 M 2022 00493 25/01/2022 ROPHARMA S.A. Aspizen 431

419 M 2022 00494
25/01/2022 ASOCIATIA CULTURALA

ARTCONTRAST
CORALA CONTRAST 431

420 M 2022 00495 25/01/2022 ROPHARMA S.A. Cordapirin 432
421 M 2022 00496 25/01/2022 SC ROMSTAL IMEX SRL Smart Days 432

422 M 2022 00498
25/01/2022 GABRIEL GHILA PEPPERMINT PARK WHERE

TRUE ADVENTURE BEGINS
448

423 M 2022 00499 25/01/2022 ARTMANIA AGENCY SRL Rockwatch 449

424 M 2022 00500
25/01/2022 GABRIEL GHILA PEPPERMINT JUMP

TRAMPOLINE PARK
451

425 M 2022 00501 25/01/2022 BOGDAN STANCA CocoBaked 451
426 M 2022 00502 25/01/2022 BOGDAN STANCA CocoPastrami 452
427 M 2022 00503 25/01/2022 S.C. ELICE TRADING S.R.L ELICE 453
428 M 2022 00504 25/01/2022 NELU POPA Nelu Popa 454
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429 M 2022 00505
26/01/2022 G-UNION REAL ESTATE

SRL
residence Barrio 454

430 M 2022 00506 26/01/2022 IVITEB SOLUTIONS SRL iviteb 456
431 M 2022 00507 26/01/2022 S.C. UNILIFT SERV S.R.L. UNIWASH TOTUL PENTRU

SPĂLĂTORII ȘI DETAILING
AUTO

456

432 M 2022 00508 26/01/2022 EDENT DENTAL SRL EDENT 457
433 M 2022 00509 26/01/2022 EDENT DENTAL SRL EDENT kids 457

434 M 2022 00510
26/01/2022 ALEX ECOMMERCE

DISTRIBUTION SRL
TURQUE 458

435 M 2022 00512
26/01/2022 TATRA COMPANY S.R.L. OSCAR The lubricant

professionals
458

436 M 2022 00513 26/01/2022 TWINS DOWNTOWN S.R.L. KARI 459
437 M 2022 00514 26/01/2022 TWINS DOWNTOWN S.R.L. KARI 462

438 M 2022 00515
26/01/2022 MG MEDICAL ECOLINE SRL mgm MG MEDICAL

ECOLINE
465

439 M 2022 00516
26/01/2022 GOANA DUPĂ PRODUSE

SRL
CYRAX 466

440 M 2022 00517 26/01/2022 TEODOR BLENDEA Fratelli Blendea 466
441 M 2022 00519 26/01/2022 NEW JOY 87 SRL NjT - New Joy Technology 467

442 M 2022 00520
26/01/2022 EXTRAMALL

INTERNATIONAL GROUP
EXTRA MALL 471

443 M 2022 00522 26/01/2022 MAGISTRA C&C S.R.L. magistra cc 472
444 M 2022 00523 26/01/2022 CLUBUL OAMENILOR

DE AFACERI DE
LIMBĂ GERMANĂ DIN
TRANSILVANIA DE NORD-
DWNT

DWNT Clubul Oamenilor
de Afaceri de Limbă
Germană din Transilvania
de Nord Deutschsprachiger
Wirtschaftsklub
Nordtransilvanien

476

445 M 2022 00525
28/01/2022 SC LABORATOARELE

REMEDIA SRL
LIPICIOSII 477

446 M 2022 00526
26/01/2022 ASOCIAȚIA MARAMUREȘ

COLȚ DE RAI
Maramureș colț de Rai 478

447 M 2022 00527 26/01/2022 NABI AUTO MARKET SRL NABI MARKET 478
448 M 2022 00528 26/01/2022 RIN FOOD & BAR SRL Z ZOORA 479

449 M 2022 00529
26/01/2022 PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL
LONCOLOR CANNABISTA 479

450 M 2022 00531 26/01/2022 LAROPHARM SRL HYSTAZEN 479
451 M 2022 00532 26/01/2022 SC OCAR SERV SRL OLTCIT CLUB 480
452 M 2022 00533 26/01/2022 CRISTINA DUMITRASCU

RAZVAN GEORGIAN
DUMITRASCU

PATRICK'S CAKE SHOP
smiles , cakes and coffee

481

453 M 2022 00534 26/01/2022 SC OCAR SERV SRL OLTENA 481

454 M 2022 00535
26/01/2022 MARCU BUSINESS

INTERNATIONAL SRL
Electro Plum 482

455 M 2022 00536
26/01/2022 M2M DESIGN & PROPERTY

SOLUTIONS S.R.L.
M2M SOLUTIONS
CONSULTING SERVICES

486

456 M 2022 00537 27/01/2022 ELVIRA SPIN Arta Crosetei 488
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457 M 2022 00539 27/01/2022 FLORESCU RALUCA-ALINA Photo Art by Ralf 488
458 M 2022 00540 27/01/2022 ETAMADE ETAMADE 489
459 M 2022 00541 27/01/2022 MAICOR CLEAN S.R.L. MAICOR CLEAN 491
460 M 2022 00542 27/01/2022 VENTILATORUL 1932 S.A. SAVEB 492
461 M 2022 00544 27/01/2022 STEFAN FLORIN BRANZA AVILA RESIDENCE 492
462 M 2022 00545 27/01/2022 EDUS PLATFORM SRL edus 494
463 M 2022 00546 27/01/2022 R.N.P. ROMSILVA-

ADMINISTRAŢIA PARCULUI
NAŢIONAL BUILA-
VÂNTURARIŢA RA

Parcul Național Buila
Vânturarița

495

464 M 2022 00549 27/01/2022 PRO ARHITECTURA S.R.L. PRO.ARHITECTURA
ARHITECTURĂ
URBANISM RESTAURARE
CONSULTANȚĂ

495

465 M 2022 00550 27/01/2022 LIANA ROBA DEUS 496

466 M 2022 00552
27/01/2022 ZUM-ZUM, SOCIETATE CU

RĂSPUNDERE LIMITATĂ
ZUM-ZUM 496

467 M 2022 00553 27/01/2022 FILDAS TRADING SRL adora Kids 498

468 M 2022 00554
31/01/2022 TRANSILVANIA SPORT

HORSE COMPANY S.R.L
WILD HILLS 500

469 M 2022 00555 27/01/2022 GULLIVER INVESTMENTS
S.R.L.

GULLIVER INVESTMENTS
BUSINESS THAT MAKES
SENSE

506

470 M 2022 00557 27/01/2022 BRILLO INVESTE S.R.L 1 UNIFY 506
471 M 2022 00559 27/01/2022 FILDAS TRADING adora Mami 507
472 M 2022 00560 27/01/2022 BIANSI EGO S.R.L. i have 508
473 M 2022 00561 27/01/2022 CIP SECURITY TM SRL CIP SECURITY TM 509
474 M 2022 00562 27/01/2022 VALENTIN LIXĂNDROIU Apogeum 509
475 M 2022 00563 27/01/2022 VALENTIN LIXĂNDROIU Valahorum 509
476 M 2022 00564 27/01/2022 VALENTIN LIXĂNDROIU Summit valahorum 510
477 M 2022 00565 27/01/2022 STAR GLASS DECOR SRL Star Decor 510

478 M 2022 00566
27/01/2022 DANTE INTERNATIONAL

S.A.
STHORM WE'VE GOT YOU
COVERED

510

479 M 2022 00567 27/01/2022 HEALTH LABS CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.
K.

H Health Labs Care 511

480 M 2022 00568
27/01/2022 ALEX MELCOVICH BH

S.R.L.
CiGarson 512

481 M 2022 00569
27/01/2022 EVALO SMART

VALUATIONS SRL
EVALO 512

482 M 2022 00570 27/01/2022 ARTMANIA AGENCY S.R.L. Rockument 513
483 M 2022 00572 28/01/2022 BELL GATEWAY S.R.L. LogiPic bell gateway 516

484 M 2022 00573
28/01/2022 ALINA PAUL DO SECURITY GRUP PAZĂ

ȘI PROTECȚIE
517

485 M 2022 00576 28/01/2022 TOAMNA S.R.L. manini 517
486 M 2022 00577 28/01/2022 LIVIU IVASCU AGRIVET 519
487 M 2022 00579 28/01/2022 EMANUEL ROMOSAN PROSAL 519
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488 M 2022 00580 28/01/2022 COW GENETICS S.R.L. COW GENETICS 520

489 M 2022 00581
28/01/2022 COW GENETICS S.R.L. Aristocrat Vet pentru ca noua

ne pasa
521

490 M 2022 00586 28/01/2022 S.C ADIDANA S.R.L boost by Adidana 521
491 M 2022 00587 28/01/2022 S.C ADIDANA S.R.L boost downstream 522

492 M 2022 00589
28/01/2022 CORINA LENUȚA

CHERECHEȘ
CAMELOT 522

493 M 2022 00590 28/01/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. Mai Mai 522
494 M 2022 00591 28/01/2022 SC ENACHE MORARIT SRL ENACHE-MORĂRIT

MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE
din 1990

524

495 M 2022 00592 28/01/2022 SC ENACHE MORARIT SRL Sănătate înainte de toate! 530
496 M 2022 00594 28/01/2022 JESSICA CHIRODEA Narcotic 536
497 M 2022 00596 28/01/2022 DEACONEASA IONUT FLUFFY ZOO 537
498 M 2022 00598 28/01/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. SA MaiMai 537
499 M 2022 00599 28/01/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. SA MaiMaiCredit 539
500 M 2022 00600 28/01/2022 NINODOM ONLINE SRL LittleDomi 540
501 M 2022 00601 28/01/2022 MAIMAICREDIT I.F.N.SA Mai Mai Credit 544

502 M 2022 00602
28/01/2022 PROVISION SOFTWARE

DIVISION SRL
PROVISION PROTECT
YOUR BUSINESS

546

503 M 2022 00604
28/01/2022 CONSTANTIN TÎLVĂNOIU BRIGADA ZĂVOI 1998

RÂMNICU VÂLCEA
548

504 M 2022 00605 28/01/2022 MHS TRUCK & BUS SRL MHS TRUCK & BUS 548
505 M 2022 00606 28/01/2022 VASILE LUPU SEVEN RTD 549
506 M 2022 00607 28/01/2022 AGEREX S.R.L. N-DURRO 549
507 M 2022 00608 28/01/2022 AGEREX S.R.L. FERTI-SFERA 549
508 M 2022 00609 28/01/2022 SC IMA CONCEPT SRL BoneX 550

509 M 2022 00610 28/01/2022 BIG UP MUSIC
PRODUCTION
INTERNATIONAL SRL

CASA DEL MANEL 550

510 M 2022 00611
28/01/2022 BIG BELLY HOUSE SRL UNICORN PROPERTIES

your home developer
552

511 M 2022 00613 28/01/2022 NICOLAE CIRSTEA UNIVERSUL STIINTIFIC 553

512 M 2022 00614
28/01/2022 ALEXANDRU - FLORENTIN

PASCHIA
AUTOSIGMA 554

513 M 2022 00616 28/01/2022 PROLUX SRL P PALAS BOUTIQUE HOTEL 555

514 M 2022 00617
28/01/2022 MODERN MARKET PLACE

SRL
DELINY 555

515 M 2022 00618 03/02/2022 FINE TOBACCO SRL i have ttzo 559
516 M 2022 00619 28/01/2022 FINE TOBACCO SRL i have spino 560
517 M 2022 00620 28/01/2022 FINE TOBACCO SRL i have wiza 560
518 M 2022 00623 29/01/2022 SC FLEURANE AGRO SRL Lavandișor 561
519 M 2022 00624 30/01/2022 ESSENTIAL LEVEL S.R.L. ESL by Essential Level 561
520 M 2022 00625 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 561
521 M 2022 00626 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 562
522 M 2022 00627 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 562
523 M 2022 00628 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 563
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524 M 2022 00629 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 563
525 M 2022 00630 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 564
526 M 2022 00631 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 564
527 M 2022 00632 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 565
528 M 2022 00633 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 565
529 M 2022 00634 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 566
530 M 2022 00635 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 566
531 M 2022 00636 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 567
532 M 2022 00637 30/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 567
533 M 2022 00638 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 568
534 M 2022 00639 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 568
535 M 2022 00640 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 569
536 M 2022 00641 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 569
537 M 2022 00644 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 570
538 M 2022 00645 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 570
539 M 2022 00646 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 571

540 M 2022 00648
31/01/2022 ROSU C ALINA PERSOANA

FIZICA AUTORIZATA
VILA HAVEN COSTINESTI 571

541 M 2022 00649 31/01/2022 MARIAN BADETOIU FRUZY 571
542 M 2022 00650 31/01/2022 ARYADESIGN HUB S.R.L. ARYA design 572
543 M 2022 00652 31/01/2022 SC CROLAND GRUP S.R.L. GREEN CAMPER 572

544 M 2022 00653
31/01/2022 DOL-PROTECTION GUARD

S.R.L.
DOL PROTECTION GUARD 573

545 M 2022 00656
31/01/2022 SYNTEK ENERGY ACTIVE

SRL
SYNTEK UPS Best Reliability
& High Performance

573

546 M 2022 00657 31/01/2022 OVIDIU MIHAI CIOBANU K krispy 574

547 M 2022 00658
31/01/2022 LAURA MOCANU STRIPP LIPS Technique by

Dr. Laura Mocanu
574

548 M 2022 00660
31/01/2022 S.C.CONEX DISTRIBUTION

S.A.
ATKparts 575

549 M 2022 00663 31/01/2022 GHEORGHE PIPEREA Paraleul 575

550 M 2022 00664
31/01/2022 WEDORO HEREWEGO

S.R.L.
StelaLuna 575

551 M 2022 00665
31/01/2022 TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING
ARTIST 577

552 M 2022 00666 31/01/2022 ACCES AUTO TRADING DANUBIANA ADL1 578
553 M 2022 00668 31/01/2022 SC UNIC CONCEPT SRL RYA 578
554 M 2022 00669 31/01/2022 ACCES AUTO TRADING DANUBIANA ADR3 578

555 M 2022 00670
31/01/2022 A.C.P. AIR CONDITIONING

PRODUCTS SRL
ACP Air through perfection 579

556 M 2022 00671
31/01/2022 TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING SRL
URBANO 579

557 M 2022 00674 31/01/2022 OXO GRUP SRL OXO GRUP 580
558 M 2022 00676 31/01/2022 J.B PARKER SRL SAVE THE MINUTE 581

559 M 2022 00678
31/01/2022 ACCES AUTO TRADING

SRL
DANUBIANA ADC5 581
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560 M 2022 00680 31/01/2022 MANHATTAN 1 BET M1BET 581
561 M 2022 00681 31/01/2022 WISE WEB SOLUTIONS JOOBO WISEST WAY 582
562 M 2022 00682 31/01/2022 INOWIZE SRL Arkadia 582

563 M 2022 00683
31/01/2022 S.C. AMZ RANK SUPORT

SRL
BellFyd 583

564 M 2022 00684
31/01/2022 ROGA STEEL SRL 1ST CAFE ESPRESSO BAR

COFFEE TO GO
592

565 M 2022 00686 31/01/2022 MARSAT SA Mara 593
566 M 2022 00696 01/02/2022 ALBESCU ADRIAN-

CIPRIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Curierul cu surprize 593

567 M 2022 00697 01/02/2022 ZOLTÁN SZIKI IWE 593
568 M 2022 00699 01/02/2022 BENTE & ASOCIATII SRL BA Bențe & Asociații

EXPERȚI ÎN LEGISLAȚIA
MUNCII

594

569 M 2022 00700
01/02/2022 ABABEI ANA-MARIA AMA Music SCHOOL By Ana

- Maria Ababei
595

570 M 2022 00701 01/02/2022 CORNELIU BENȚE LIBRALEX 596
571 M 2022 00702 01/02/2022 BENȚE CORNELIU LEXTV 596
572 M 2022 00707 01/02/2022 CARETTA SRL stiletto 597
573 M 2022 00708 01/02/2022 CARETTA SRL attica 608
574 M 2022 00709 01/02/2022 MEDIA TASK CONSULT Best electric van in Romania 618
575 M 2022 00710 01/02/2022 BOCA SI FIII SRL Balada 620
576 M 2022 00713 01/02/2022 DARYGLOBALMIX S.R.L DARYX 620
577 M 2022 00714 01/02/2022 SC PRODAL 94 SRL Wembley Light 621
578 M 2022 00720 01/02/2022 UDREA SILVIU GABRIEL TOPY 621
579 M 2022 00724 01/02/2022 ARTMANIA AGENCY SRL Rockblock 623
580 M 2022 00725 01/02/2022 SC PASTIFLOR SRL EDEEA 626

581 M 2022 00726
01/02/2022 MICHAEL ARTISAN BAKERY

SRL
MICHAEL ARTISAN BAKERY 627

582 M 2022 00727 01/02/2022 TOP SPORT K9 S.R.L. Top Sport K9 628
583 M 2022 00730 02/02/2022 S.C. ESIMPLU S.R.L. esimplu 629

584 M 2022 00735
02/02/2022 ACCES AUTO TRADING

SRL
DANUBIANA ADT6 630

585 M 2022 00737
02/02/2022 ACCES AUTO TRADING

SRL
DANUBIANA ADC7 631

586 M 2022 00739 02/02/2022 SC TRADY 2000 SRL JOMARCA 631
587 M 2022 00743 02/02/2022 SC Taraf Muntenia SRL Taraf Muntenia 631

588 M 2022 00744
02/02/2022 FOTBAL CLUB VOLUNTARI

SA
FC VOLUNTARI 2010 631

589 M 2022 00745 02/02/2022 UAT COMUNA POLOVRAGI TABĂRA DE SCULPTURĂ
POLOVRAGI Simboluri
Dacice în Arta Lemnului în
România

632

590 M 2022 00747 02/02/2022 TOTALMONTAJ SRL TOTALMONTAJ 632
591 M 2022 00751 02/02/2022 UDREA GABRIEL SILVIU FUNGIFT 633
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592 M 2022 00752
02/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
ELEPHANT EVOLUTION 634

593 M 2022 00753
02/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
BUTTERFLY EVOLUTION 635

594 M 2022 00755
02/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
SHARK EVOLUTION 635

595 M 2022 00756
02/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
ZEBRA EVOLUTION 636

596 M 2022 00758 02/02/2022 SC PRODAL 94 SRL Wembley Lychee& Lemon 637
597 M 2022 00759 02/02/2022 CONSTANTIN ALEXANDRU Gruiul Colunului 637
598 M 2022 00762 02/02/2022 PLAYMAKER JUNIOR SRL PLAYMAKERS 638
599 M 2022 00763 02/02/2022 CARETTA SRL pelican 639
600 M 2022 00764 02/02/2022 DARIUS-ENEA MÂRZA Wonderland 648

601 M 2022 00765
02/02/2022 JOKER LOGISTIC TRUCK

S.R.L.
JOKER logistic 649

602 M 2022 00766 02/02/2022 DARIUS-ENEEA MÂRZA WONDERLAND 650
603 M 2022 00770 02/02/2022 ELENA-LETIȚIA PAMFIL

GABRIEL-ALEXANDRU
PAMFIL

EMAR 651

604 M 2022 00780 03/02/2022 AGROSERV TRADING SRL C 655

605 M 2022 00781
03/02/2022 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

MUNTEANU FIGHT CLUB
MUNTEANU FIGHT CLUB 655

606 M 2022 00782 03/02/2022 AGROSERV TRADING SRL CUVEE ECATERINA 656
607 M 2022 00783 03/02/2022 NOVO BRANDS SRL refurbished 656
608 M 2022 00784 03/02/2022 WOVEO LTD gate2way 656

609 M 2022 00785
03/02/2022 SURPRIZE LA DOMICILIU

S.R.L.
Surprize și cadouri în
România

657

610 M 2022 00786
03/02/2022 SC ONE WAY

DISTRIBUTION SRL
SENZORIAL 657

611 M 2022 00791
03/02/2022 LAURENTIU NICUSOR

RADU
TAMPLARU CU RADIO 657

612 M 2022 00793
03/02/2022 CRISTIAN VLAD DROSU PHYSIOBOOST BY

CRISTIAN DROSU
658

613 M 2022 00795 03/02/2022 ANGHEL CRISTIAN ZENDO 658

614 M 2022 00796
03/02/2022 MISCAREA ROMANA

PENTRU CALITATE
MRC ROMANIAN
MOVEMENT FOR QUALITY

659

615 M 2022 00798 03/02/2022 PIP&V ART SRL Atelierele Domnesti 659
616 M 2022 00799 03/02/2022 GEORGE COTENESCU 5stardesk 659
617 M 2022 00800 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

SINOMA 659

618 M 2022 00801
03/02/2022 INOSTRIO ENTERPRISES

SRL
Poftă de bunătăți 660

619 M 2022 00802 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

BNBM 660
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620 M 2022 00804 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

CNBM 661

621 M 2022 00805 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

661

622 M 2022 00807 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

BEIXIN 662

623 M 2022 00808 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

662

624 M 2022 00809 03/02/2022 ARANKNIT SRL FRENEZIA 663
625 M 2022 00810 03/02/2022 ARANKNIT SRL FF 663
626 M 2022 00813 03/02/2022 ARANKNIT SRL BLOOMY 664
627 M 2022 00816 04/02/2022 HORAȚIU-DAN REGEP Urban Apres Ski 664
628 M 2022 00817 04/02/2022 HORAȚIU-DAN REGEP mons Urban Après Ski 664

629 M 2022 00819
03/02/2022 CODRUT VALENTIN

CROITORU
TAYLOR 664

630 M 2022 00820 03/02/2022 JUPIDOR MOBILE SRL Klap 665
631 M 2022 00821 03/02/2022 CATALIN-VIOREL PINTEA KVP MOBILI 665
632 M 2022 00822 03/02/2022 ITV Studios Limited Dancing on Ice - Vis în doi 666

633 M 2022 00823
03/02/2022 QUEISSER PHARMA SRL Doppelherz aktiv Cârcel

STOP
667

634 M 2022 00824 03/02/2022 MAMITZU CONCEPT PetMania 668

635 M 2022 00827
03/02/2022 TECHNOWORKER GROUP

S.R.L.
FLORENTINA 668

636 M 2022 00828 03/02/2022 LAURA-ANDREEA HOLBAN Maison de l'artiste 669

637 M 2022 00831
03/02/2022 LIANA TIMOHE

EMIL-ROBERT TIMOHE
ART ART INNOVATION
DEVELOPMENT

669

638 M 2022 00834 04/02/2022 DON XILION SRL Don Xilion 671
639 M 2022 00838 04/02/2022 MIHALY DANIELA THE Italian JOB Street Pizza 672

640 M 2022 00841
04/02/2022 ARTFEST CONSULTING

SRL
CINETUBE 672

641 M 2022 00843
04/02/2022 ASOCIATIA CULTURALA

DIOGENE
civicultura 672

642 M 2022 00844
04/02/2022 ASOCIATIA CULTURALA

DIOGENE
673

643 M 2022 00845
04/02/2022 FELIX ALEXANDRU

BIRIESCU
TRUFEX 673

644 M 2022 00847 04/02/2022 SIA CRYSTAL SRL SIA CRYSTAL 673
645 M 2022 00850 04/02/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

OBSIDIAN TOBACCO 674

646 M 2022 00851
04/02/2022 PROVISION SOFTWARE

DIVISION SRL
ProActive HUNT 674

647 M 2022 00853
04/02/2022 BUSINESS MIND BUSINESSMIND creativity

meets results
676
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648 M 2022 00857
04/02/2022 ANDREI BALTAG-

COŞULEANU
ATELIERUL CU VINILURI 677

649 M 2022 00858 04/02/2022 CLA AUTO ASIG SRL La Andreea 677

650 M 2022 00859
04/02/2022 ASOCIAȚIA PRO VITA

SFÂNTUL BRÂNCOVEANU
Asociația Pro Vita Sfântul
Brâncoveanu

679

651 M 2022 00861
04/02/2022 ANTENA TV GROUP SA antena GROUP viitorul este

azi
680

652 M 2022 00862 04/02/2022 SOCIETATE COOPERATIVĂ
DE CONSUM DE GRADUL
1 CONSUMCOOP ORAŞ
TÂRGU FRUMOS

HAN TREI IAZURI 682

653 M 2022 00864 04/02/2022 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ETNO 683
654 M 2022 00865 04/02/2022 SIMOSIC SRL La Pasaj 684
655 M 2022 00866 04/02/2022 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL NATIUNEA ETNO 684
656 M 2022 00868 04/02/2022 ROTON SRL BEDROOM HEROES 684

STUDIO SRL
B 685

658 M 2022 00870
04/02/2022 FAN COURIER EXPRESS

SRL
FAN moldova 685

659 M 2022 00871 04/02/2022 ATLANTIC MOBILE SRL atlantic mobile 686
660 M 2022 00878 07/02/2022 ARI ANALITYX SRL Finansens 688
661 M 2022 00879 07/02/2022 SC VOIL SHIPPING SRL TJ PREPECTO 689
662 M 2022 00880 07/02/2022 EUGEN DRUTA Jinars de Săcălaia 689
663 M 2022 00883 03/03/2022 TRADITIONAL PLUS SRL TOT INAINTE! 689

INTERNATIONAL SRL
LADYDRIVERS.COM Ladies
First

690

665 M 2022 00905 07/02/2022 PRAETORIAN SECURITY
TEAM S.R.L.

PRAETORIAN SECURITY
TEAM SECURITY BY
INTELLIGENCE

690

666    M 2022 01347 21/02/2022 MANAGEMENT Dunăreana 691
OBJECTIVES SA

07/02/2022 MEDIA CONSULTA664    M 2022 00898

04/02/2022 BUCHAREST RECORDING657    M 2022 00869
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(210) M 2021 01960
(151) 11/03/2021
(732) TEATRU LA CINEMA SRL,

STR. AVIONULUI NR. 26, ETAJ
1, BIROUL B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 014336, ROMANIA

(540)

TEATRU3D
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, servicii oferite
de cinematografe, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment prin filme, divertisment
teatral, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice, furnizare de divertisment prin telefon,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de instalații pentru
cinematografe și teatre, furnizare de instalații
de teatru, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, furnizare de servicii de citit
povești pentru copii prin telefon, furnizare

de servicii de divertisment pentru copii,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizarea de repertorii ale teatrelor,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole, organizare de
spectacole vizuale, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare și prezentare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru divertisment, pregătirea de
programe documentare pentru cinema, pregătire
de programe de știri pentru cinema, pregătire
de emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, prezentare de filme,
prezentare de filme cinematografice, prezentare
de piese de teatru, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
producție de documentare cinematografice,
producție de spectacole, proiectarea filmelor,
proiecție de filme video, proiecții de filme
cinematografice, servicii ale cinematografelor,
săli de cinema, servicii culturale, servicii de
divertisment radiofonic și televizat, servicii
de divertisment cinematografic, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de montaj
de divertisment lejer, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii
de spectacole în direct, servicii în domeniul
producției de spectacole, servicii pentru
difuzarea de filme cinematografice, organizarea
de spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii oferite de studiouri
cinematografice.

───────
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(210) M 2021 02539
(151) 28/03/2021
(732) OVIDIU - CORNEL DANCIUT, STR.

GABOR ARON NR. 51, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Turul Banatului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02540
(151) 28/03/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

VELOCITAS, STR. GABOR ARON
NR. 51, JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Cupa Max Ausnit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03913
(151) 18/05/2021
(732) S.C. CICOM S.R.L., CALEA

IALOMITEI NR. 3A, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU NR.8E,
BL.9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
08.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Îngheţată.
───────

(210) M 2021 04528
(151) 10/06/2021
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)

ARTIZANI DE CALITATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri, înlocuitori de
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carne, proteine vegetale texturate formate pentru
utilizare ca înlocuitor de carne.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat (exceptând transportul lor), prezentarea
pentru vânzare și vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat sau platforme online
terțe, astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare, administraţie comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţie de import-export, servici oferite de lanţuri
de magazine, comenzi și vânzare pe internet
sau online, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
şi online într-o reţea computerizată, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizare de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
catering, servicii de mancare la pachet.

───────

(210) M 2021 05039
(151) 01/07/2021
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROU NR. 4,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

Cube Nebulizer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.

10. Nebulizatoare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale.
11. Aparate pentru igienizarea aerului, aparate
pentru sterilizarea aerului, aparate pentru
purificarea aerului.

───────

(210) M 2021 05128
(151) 06/07/2021
(732) OPTIVITA SRL, HAROM NR.

3, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING -
N.P.C., O.P.1 C.P. 298, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MULTIVITAMINE VITALIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice şi de uz uman si
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi veterinar, suplimente dietetice, destinate
a completa o dietă normală sau a avea
beneficii asupra sănătăţii, alimente şi băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse chimico-farmaceutice pentru copii și
în special pudre medicinale, dezodorizanți,
săruri medicinale pentru picioare, măști
cosmetice medicinale, suplimenți alimentari și
medicamente de tip OTC (cu eliberare fără
rețetă).
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ în
general, în special cu produse specifice clasei 5,
servicii privind strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate în magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( de exemplu magazine online cum ar fi farmacii
online pentru produsele din clasa 5) vânzare
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de agenții de import-
export, servicii specifice agenţiilor de publicitate,
ca şi servicii ca distribuirea de prospecte, direct
sau prin poştă sau distribuirea de mostre.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
marfurilor dintr-un loc în altul (pe şine, pe
şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte),
ca şi servicii în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru a
fi conservate sau păzite, organizare de călătorii,
servicii de închiriere de vehicule de transport,
servicii referitoare la ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediţie.

───────

(210) M 2021 05156
(151) 06/07/2021
(732) EMIL CRISTIAN COSTIN, BD.

BUCURESTI NR. 31/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CAVNIC SKI RESORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Echipament pentru exerciții fizice de uz
medical.
39. Servicii de turism, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru

efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 05273
(151) 12/07/2021
(732) RAZVAN COSMIN POPA, STR.

TRAIAN NR. 165A, JUDETUL
MEHEDINTI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

webset
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, proiectare, creare
și programare de pagini web, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, design de
site-uri web, design de pagini principale și pagini
web, creare și design de site-uri web pentru
terți, proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web.

───────
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(210) M 2021 05277
(151) 13/07/2021
(732) VLAD CHIRU, STR. ION ROATA

NR. 62, JUDETUL VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA
GHEORGHE TALPAU, CALEA
GIULESTI NR. 337B, BL. 5, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
COSTEL LUPU, STR. OPANEZ NR.
19, JUDETUL VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(540)

CHILIPIR SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Ceramică pentru uz casnic, veselă, pahare
(recipiente), căni.
25. Cizme, îmbrăcăminte, rochii, încălțăminte,
pantofi.
28. Jucării.
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, dezvoltarea de concepte publicitare,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
vânzărilor pentru terți.

───────

(210) M 2021 05447
(151) 23/07/2021
(732) SORIN PARASCHIV, SOS.

EROILOR, NR. 132, BL. 2, SC.
1, ET. 1, AP. 6, JUD. ILFOV,
MOARA VLASIEI, 077130, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COOPERATIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu

(591) Culori revendicate: galben, 
portocaliu,verde, roz, bleu
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amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de alimentare
cu apă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
terasament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
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vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul de cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă.

───────

(210) M 2021 05533
(151) 23/07/2021
(732) SC AVAL CASE SRL, STR.

MOHORULUI 5, BL 137 SC A ET
P AP 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062152, ROMANIA

(540)

Smart

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Cântare electronice, cântare electronice
pentru uz personal, cântare electronice pentru
bucătărie, huse din piele pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție pentru tablete, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, căști, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente.

───────
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(210) M 2021 05857
(151) 09/08/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

PADEL TIMISOARA, STR. PRAGA
NR. 6, JUD. TIMIŞ, DUMBRĂVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FRP FederaţiaRomânădePadel

(531) Clasificare Viena:
21.03.01; 21.03.05; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Aparate pentru jocuri video, jocuri, articole
de gimnastică.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 05880
(151) 10/08/2021
(732) MIHAI ADRIAN STEF, STR.

RANDUNELELOR NR.44,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, 440099, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

OSPITALITATEA ESTE
TRADITIA NOASTRA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210) M 2021 05886
(151) 10/08/2021
(732) BLACHOTRAPEZ SRL, STR.

FABRICII, NR. 8A, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MARAMU
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#393185), rosu (HEX #E31E24), negru
(HEX #000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

───────

───────

bauturi pentru consum, servicii de cazare si de
masa in hoteluri, servicii oferite de pensiuni si
alte unitati de cazare temporara.

43. Servicii oferite de persoane sau unitati al
caror scop este acela de a prepara alimente si



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

729

(210) M 2021 05998
(151) 16/08/2021
(732) VI TINDALA JUNIOR SRL, STR.

PRIMAVERII NR. 86, JUDETUL
ALBA, TEIUS, 515900, ALBA,
ROMANIA

(540)

Tipic ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Mezeluri, produse lactate.
───────

(210) M 2021 06305
(151) 30/08/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV, PIATA

PRESEI LIBERE NR.1, CASA
PRESEI, CORP A3, ET.4, CAM.29,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

emigrant.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06316
(151) 30/08/2021
(732) COTROCENI PARK S.A., BLD.

GENERAL VASILE MILEA NR 4,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061344,
ROMANIA

(540)

#FamousMerch

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
#7d215d),maro (HEX #b25e41), 
galben (HEX#e69a24)



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 01960 11/03/2021 TEATRU LA CINEMA SRL TEATRU3D 721
2 M 2021 02539 28/03/2021 OVIDIU - CORNEL DANCIUT Turul Banatului 722

3 M 2021 02540
28/03/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

VELOCITAS
Cupa Max Ausnit 722

4 M 2021 03913 18/05/2021 S.C. CICOM S.R.L. 722
5 M 2021 04528 10/06/2021 MALINA LUX SRL ARTIZANI DE CALITATE 722
6 M 2021 05039 01/07/2021 SC KLINTENSIV SRL Cube Nebulizer 723
7 M 2021 05128 06/07/2021 OPTIVITA SRL MULTIVITAMINE VITALIS 723
8 M 2021 05156 06/07/2021 EMIL CRISTIAN COSTIN CAVNIC SKI RESORT 724
9 M 2021 05273 12/07/2021 RAZVAN COSMIN POPA webset 724

10 M 2021 05277 13/07/2021 VLAD CHIRU
GHEORGHE TALPAU
COSTEL LUPU

CHILIPIR SHOP 725

11 M 2021 05447 23/07/2021 SORIN PARASCHIV COOPERATIVE 725
12 M 2021 05533 23/07/2021 SC AVAL CASE SRL Smart 727

13 M 2021 05857
09/08/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

PADEL TIMISOARA
FRP
FederaţiaRomânădePadel

728

14 M 2021 05880
10/08/2021 MIHAI ADRIAN STEF OSPITALITATEA ESTE

TRADITIA NOASTRA
728

15 M 2021 05886 10/08/2021 BLACHOTRAPEZ SRL MARAMU 728
16 M 2021 05998 16/08/2021 VI TINDALA JUNIOR SRL Tipic ROMÂNESC 729
17 M 2021 06305 30/08/2021 PUBLIVOL CREATIV emigrant.ro 729
18 M 2021 06316 30/08/2021 COTROCENI PARK S.A. #FamousMerch 729



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2014 01943 (111)181769
(151) 19/03/2014
(732) ONCESCU ION VLAD, STR.

HATMANUL ARBORE NR. 3-7,
BL. A, ETAJ 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IRON JOHN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
30. Batoane de cereale bogate în proteine,
preparate din cereale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2014 02269 (111)181770
(151) 01/04/2014
(732) ONCESCU ION VLAD, STR.

HATMANUL ARBORE NR. 3-7,
BL. A, ETAJ 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, BDUL. UNIRII,
BL.9C, AP.4, ET.1, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU

(540)

ION ONCESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie,
postere, calendare, cărţi de note, creioane,
pixuri, afişe, cărţi de vizită.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase.
41. Organizarea şi desfasurarea de evenimente
sportive în toate tipurile de sport, furnizarea
de facilităţi de sport, publicarea de publicaţii
în domeniul sportului, divertisment, educaţie
şi formare, de formare în domeniul sportului,
activităţi culturale.

───────

(210) M 2014 06606 (111)181598
(151) 26/09/2014
(732) SC NEW IMAGE SRL, B-DUL.

LUCIAN BLAGA, BL. CU26, AP. 1,
JUD. SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

TV1 SATU MARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.24;
27.07.11; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Transmitere de emisiuni.
38. Publicitate, redactare, servicii de editare de
texte publicitare, editare de publicaţii.
41. Realizare de emisiuni TV, spectacole,
divertisment, educaţie, activităţi culturale.

───────

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ "CLAUDIU FERARU",
STR. TEODOR ŞTEFĂNESCU NR.8,
ET.2, AP.4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMÂNIA

(591) Culori revendicate: albastru închis,
galben
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(210) M 2014 07451 (111)181996
(151) 30/10/2014
(732) SERBAN ALEXANDRA ANA

MARIA, STR. VIITORULUI NR.
116, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

Pro Alex

(531) Clasificare Viena: 09.09.05; 27.05.08;
29.01.01

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea in
avantajul terţilor a produselor din clasele
18 si 25, (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le cunoască şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prezentarea
acestor produse şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
siteurilor web specializate, participarea la târguri
si expoziţii în scop publicitar şi comercial, servicii
de import export.

───────

(210) M 2014 07984 (111)181382
(151) 25/11/2014
(732) DAVID ALEXANDRU

CONSTANTIN, STR. PREVEDERII
NR. 22, BL. G6, SC. A, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

vet4pet

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 26.04.22;
27.05.24; 27.07.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de dresaj al animalelor, sub toate
formele.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă şi de
infrumusete pentru animale.

───────
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2014 08137 (111)181691
(151) 02/12/2014
(732) SC MARTY PAN SRL, STR.

VICTOR BABEŞ NR. 39, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

fit bite

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.03.11;
27.05.02; 27.05.19; 29.01.12

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2014 08231 (111)181633
(151) 06/01/2015
(732) ASOCIATIA ORDINUL FLORII

DE CIRES - SAKURA, STR.
TOMSA VODA NR. 63, JUDEŢUL
SUCEAVA, SOLCA, 725600,
ROMANIA

(540)

Ordinul Florii de Cireş -
Sakura Onoare, Luptă,

Rugăciune, Muncă şi Studiu

(531) Clasificare Viena: 24.07.03; 24.09.05;
03.01.04; 02.09.15; 04.03.03; 29.01.15;
24.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasa de servicii conform clasificarii
Nisa).

───────

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roşu (pantone red
C), albastru (pantone 653 C), galben
(pantone 393 C), gri (pantone 6 C), alb
(pantone 663 C)
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DUMBRAVA NOUĂ NR. 29, BL.
P41, SC. 1, AP. 23, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE CULINARY GUILD

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2014 08411 (111)181962
(151) 15/12/2014
(732) SC CONACUL CEPTURA SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 260-262,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Conacul din Ceptura
(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 07.01.09;

07.01.11; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ, viţă
de vie, struguri proaspeţi.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, must, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin
cu denumire de origine controlata din arealul
"CEPTURA", băuturi alcoolice pe bază de vin.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, vânzare engros şi
en detail, vânzare engros şi en detail a tuturor
produselor aflate în lista alfabetică a claselor 29,
30, 31, 32, 33 şi 34, a vinului, mustului şi a
produselor pe bază de vin şi must, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a produselor viticole,
băuturilor alcoolice (inclusiv bere), precum şi
a tuturor produselor aflate în lista alfabetică a
claselor 29, 30, 31, 32, 33 şi 34 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste

(210) M 2014 08347 (111)181758
(151) 11/12/2014
(732) THE CULINARY GUILD SRL, STR.
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servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
Internetului sau al emisiunilor de teleshopping,
organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
publicitare.
39. Transportul, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de restaurant, cazare temporară,
pensiuni, canfenele, vinărie (servicii de
restaurant), servicii de camping, catering de
alimente şi băuturi, hosteluri, rezervări hoteliere,
moteluri, închirierea sălilor de şedinţă, snack-
bar-uri, restaurante cu autoservire, rezervări de
locuinţe temporare, cantine.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (inclusiv cele referitoare la plantarea
şi întreţinerea viilor) (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2014 08443 (111)182142
(151) 16/12/2014
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

BULEVARDUL FICUSULUI,
NR.44A, ETAJ 4A, ZONA 2,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

INSULA IUBIRII

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.

de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2014 08448 (111)182151
(151) 16/12/2014
(732) AGHEORGHIESEI CLAUDIA

FLORENTINA, BDUL. UNIRII
NR. 8, BL. 7A, SC. 1, ET. 6, AP.
24, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLAUDIA FLORENTINA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
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(210) M 2014 08471 (111)181817
(151) 23/01/2015
(732) SC MULTI MEDIA EST SRL,

STR. TEMISANA NR. 5, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TOTUL DESPRE MAME

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 29.01.15;
26.02.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

COMPANY SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 354, SAT
SASCHIZ, JUDEŢUL MUREŞ,
SASCHIZ, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TASTE TRANSYLVANIA

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sirop.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz, roz, 
galben,roşu, mov

(210) M 2014 08476 (111)182119
(151) 17/12/2014
(732) SC TRANSYLVANIA FOOD
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(210) M 2015 02508 (111)181784
(151) 09/04/2015
(732) SCHWARTZ FILIP-FLORIN, STR.

G-RAL. A. DEMOSTENE NR.
16, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TEZYO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2015 05108 (111)182073
(151) 31/07/2015
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14 A, SC.4, AP.127,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

PROFI LOCO

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 04.05.05;
10.03.13; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate pentru magazine şi reţele de
magazine, campanii publicitare, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptand transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping
sau prin orice alte modalităţi, lanţ de magazine,
supermarketuri, hipermarketuri, servicii de
import-export, servicii de promovare a vânzărilor,
organizarea, utilizarea şi monitorizarea de
programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, organizare şi gestionare de programe
comerciale de stimulare a vânzărilor şi
loializare a clienţilor, organizarea şi gestionarea
programelor de loializare a clienţilor în scopul
promovării vânzărilor, servicii de fidelizare a
clienţilor în scop comercial şi/sau publicitar,
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri şi/sau
stimulente pentru clienţi prin carduri de reducere,
vouchere, carduri de fidelitate, agenţii de import-
export.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
1795C), portocaliu (Pantone 151C)
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(210) M 2015 05110 (111)182074
(151) 31/07/2015
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14 A, SC.4, AP.127,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

PROFI LOCO

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 04.05.05;
10.03.13; 26.04.06; 26.04.09; 26.04.18;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate pentru magazine şi reţele de
magazine, campanii publicitare, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptand transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping
sau prin orice alte modalităţi, lanţ de magazine,
supermarketuri, hipermarketuri, servicii de
import-export, servicii de promovare a vânzărilor,
organizarea, utilizarea şi monitorizarea de
programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, organizare şi gestionare de
programe comerciale de stimularea vânzărilor şi
loializare a clienţilor, organizarea şi gestionarea
programelor de loializare a clienţilor în scopul
promovării vânzărilor, servicii de fidelizare a
clienţilor în scop comercial şi/sau publicitar,
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri şi/sau

stimulente pentru clienţi prin carduri de reducere,
vouchere, carduri de fidelitate, agenţii de import-
export.

───────

(210) M 2015 05435 (111)182168
(151) 14/08/2015
(732) SC CBA NORD VEST SRL,

BD. LUCIAN BLAGA NR. 400,
JUDEŢUL SATU MARE, SATU
MARE, 440247, ROMANIA

(540)

TRADITION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2015 05559 (111)182166
(151) 20/08/2015
(732) TEODORESCU BOGDAN-

ALEXANDRU, STR. BUCUR NR.
4-6, ET. 3, AP. 16, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

It's easy to be green

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
1795C), portocaliu (Pantone 151C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2015 05930 (111)181838
(151) 10/09/2015
(732) SC COMMON SRL, STR. BARBU

VĂCĂRESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020271, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 03.07.24;
03.07.01

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.

───────

(210) M 2015 05964 (111)182125
(151) 08/09/2015
(732) TATUAJEINK STUDIO SRL, BD.

CONSTRUCTORILOR NR. 5,
BL. 5, SC. A, AP. 4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060501, ROMANIA

(540)

BIOART TATTOO

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 26.01.14;
26.01.21; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Activităţi ale studiourilor de tatuaj şi piercing.

───────

(210) M 2015 05980 (111)182018
(151) 09/09/2015
(732) LUPU MIRCEA, SAT MATCA,

JUD. GALAŢI, COMUNA MATCA,
ROMANIA

(540)

INCPLAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: ocru, galben, 
bej,roşu
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transportabile monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 06171 (111)182057
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, STR.

HERĂSTRĂU NR. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

www.observator-cultural.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2015 06172 (111)182058
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, STR.

HERĂSTRĂU NR. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OBSERVATOR CULTURAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

747

(210) M 2015 06173 (111)182059
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, STR.

HERĂSTRĂU NR. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OBSERVATOR CULTURAL
SPIRITUL CRITIC ÎN ACŢIUNE

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 16.03.17;
20.05.05; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2015 06174 (111)182060
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, STR.

HERĂSTRĂU NR. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

www.observatorcultural.eu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2015 06175 (111)182061
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, STR.

HERĂSTRĂU NR. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

www.observatorcultural.com
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau

(591) Culori revendicate: maro, galben, 
negru,bej
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învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2015 06328 (111)181781
(151) 24/09/2015
(732) SC INES SUNET SI VIDEO SRL,

STR. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI NR. 97-105, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

YOURS TO DISCOVER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 06390 (111)181692
(151) 15/10/2015
(732) SC PRESTIGE MOB SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 1 A, JUDEŢUL
ILFOV, BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ELEGANŢĂ Şl CONFORT,
LA TINE ACASĂ!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, articole pentru pat (saltele,
somiere).

───────

(210) M 2015 06457 (111)181783
(151) 30/09/2015
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

MANCOSOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru protecţia plantelor, fungicid.

───────
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(210) M 2015 06658 (111)182132
(151) 09/10/2015
(732) SC LAUER EUROPA TOURS

SRL, STR. SIRETULUI NR. 8,
JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN,
REŞIŢA, 320042, ROMANIA

(540)

LAUER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.03;
27.05.02; 26.11.12

clase:
39. Transport terestru de persoane, servicii de
transport rutier pentru persoane, servicii oferite
de persoane sau firme care se ocupa cu
transportul mărfurilor pe cale rutieră, transport
de persoane şi de produse pe cale terestră,
aeriană şi maritimă, servicii de agenţie privind
organizarea transportului de persoane.

───────

(210) M 2015 06672 (111)181741
(151) 12/10/2015
(732) SC CASA OPRESCU SRL, CALEA

PISCULUI, NR. 18, BL. 41, SC. 1,
ET. 2, AP. 8, CAMERA 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CASA OPRESCU

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.25;
27.05.01; 27.07.11; 29.01.11

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: turquoise, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

(591) Culori revendicate: bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2015 06865 (111)181818
(151) 19/10/2015
(732) BUCHAREST FILM STUDIOS

SA, STR. STUDIOULUI, NR.1,
BUFTEA , IF, ROMANIA

(540)

B BUCHAREST FILM STUDIOS

(531) Clasificare Viena: 16.03.05; 26.04.09;
27.05.11; 27.05.21; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 00125 (111)181707
(151) 12/01/2016
(732) SC PAULISTA IMPEX SRL,

CALEA BÂRLADULUI NR. 23,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
600385, ROMANIA

(540)

LUCATONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2016 00263 (111)181972
(151) 19/01/2016
(732) DOMNICA DAN, ALEEA

PANTELIMON NR. 15-17, BL. B2,
SC. 2, ETAJ 3, AP. 85, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(540)

SBT Security Business Team

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.10;
27.05.19; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor de securitate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
(Solicitam protecţie pentru toate serviciile incluse
în aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa)
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale. (Solicitam
protecţie pentru toate serviciile incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa)

───────

(591) Culori revendicate: mov închis 
(pantone669C), pantone 2776C
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(210) M 2016 00278 (111)181698
(151) 20/01/2016
(732) SC VODAFONE ROMÂNIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

(540)

AI PUTEREA SA
FACI DIFERENTA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi şi materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
produse metalice necuprinse în alte clase,
minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi

organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre
preţioase, ceasuri.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
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19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
(neicluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale pentru curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii), sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci (neincluse în alte clase), materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice), materiale textile fibroase
brute.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2016 00348 (111)182072
(151) 21/01/2016
(732) SC ZOVI MAXIM SRL, STR.

22 DECEMBRIE NR. 9, AP. 53,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, CAVNIC,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

Frio Fresh Proaspat congelat

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.08;
27.05.02; 27.05.01; 27.01.13; 26.11.13;
25.01.19; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne congelată de pasăre.
───────

(210) M 2016 00358 (111)181642
(151) 22/01/2016
(732) SC COOL HR & CONSULTING

SRL, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR.
43, CAMERA 2, SC. A, AP. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COOL RENTALS EVENTS
RENTAL EQUIPMENTS

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.10; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
construcţie, montare şi instalare echipamente,
scene, decoruri.
41. Educaţie, înstruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, închirieri instalaţii şi
dispozitive audio, video şi lumini, servicii de
producţie audio/ video.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591)    Culori revendicate: albastru, negru, 
portocaliu
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(210) M 2016 00360 (111)181643
(151) 22/01/2016
(732) SC COOL HR & CONSULTING

SRL, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR.
43, CAMERA 2, SC. A, AP. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COOL EVENTS INTEGRATED
EVENTS SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.10; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
construcţie, montare şi instalare echipamente,
scene, decoruri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, închirieri instalaţii şi
dispozitive audio, video şi lumini, servicii de
producţie audio/video.

───────

(210) M 2016 00363 (111)181644
(151) 22/01/2016
(732) SC COOL PROMOTIONS

SRL, COMUNA SÂNPETRU
STR. PÂRÂULUI NR. 4B, CAM.
6, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
SÂNPETRU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

cool team we provide
event services

(531) Clasificare Viena: 20.05.07; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.11;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
construcţie, montare şi instalare echipamente,
scene, decoruri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, închirieri instalaţii şi
dispozitive audio, video şi lumini, servicii de
producţie audio/video.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2016 00365 (111)181645
(151) 22/01/2016
(732) SC COOL HR & CONSULTING

SRL, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR.
43, CAMERA 2, SC. A, AP. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COOL GROUP

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
26.11.12; 27.05.08; 27.05.11; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 00367 (111)181646
(151) 22/01/2016
(732) SC COOL PROMOTIONS

SRL, COMUNA SÂNPETRU
STR. PÂRÂULUI NR. 4B, CAM.
6, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
SÂNPETRU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COOL PROMOTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
             clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
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aparatelor) pentru ambalaj (neincluse în alte
clase), caractere tipografice, forme de tipar.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
24. Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2016 00368 (111)181647
(151) 22/01/2016
(732) SC COOL SPEDITION SRL, STR.

13 DECEMBRIE NR. 84, BL. 1,
SC. A, AP. 23, CAM. 4, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COOL SPEDITION
TRANSPORT & LOGISTIC

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
26.04.18; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.12

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, închirierea
mijloacele de transport.

───────

(210) M 2016 00991 (111)181630
(151) 15/02/2016
(732) SC SEDRYA SOLUTIONS SRL,

STR. GHINEŞTI NR. 32, COM.
POTLOGI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
SAT POTLOGI, ROMANIA

(540)

SEDRYA Farms

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 03.01.24;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu, 
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
animale vii, fructe şi legume proaspete, plante
şi flori naturale, alimente pentru animale, malţ,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2016 00992 (111)181631
(151) 15/02/2016
(732) SC SEDRYA SOLUTIONS SRL,

STR. GHINEŞTI NR. 32, COM.
POTLOGI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
SAT POTLOGI, ROMANIA

(540)

HULTAN GROUP
(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.19;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 01038 (111)181736
(151) 16/02/2016
(732) PREDIGER DAN ALBERT, STR.

MUZELOR NR. 20, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Karin's Knowledge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 01039 (111)181737
(151) 16/02/2016
(732) PREDIGER DAN ALBERT, STR.

MUZELOR NR. 20, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Where it all begins
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
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(210) M 2016 01107 (111)181814
(151) 17/02/2016
(732) NOMENIUS SRL, STR. G. M.

ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22
A, AP. 11, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Perceptie clară,
instinct în afaceri

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii juridice legate de
drepturile de proprietate intelectuală, consiliere
şi consultanţă în materie de proprietate
intelectuală.

───────

(210) M 2016 01198 (111)181798
(151) 22/02/2016
(732) RĂDULESCU ADRIAN, ŞOS.

OLTENIŢEI NR. 40-44, BL. 6A,
SC. 5, ET. 3, AP. 163, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ADD EXPRESS DELIVERY

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 26.04.06;
26.04.18; 26.11.06; 26.11.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
curierat aerian, servicii de curierat călătorii,
servicii de curierat mărfuri, livrare de colete
prin curierat, servicii de curierat pentru mărfuri,
servicii de curierat pentru mesaje, servicii poştale
şi de curierat, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), servicii de curierat pentru livrarea de
pachete, servicii de curierat pentru livrarea de
colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, servicii de curierat pentru transportul de
marfă.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
construirea unei platforme de internet pentru
comertul electronic, programare de software
pentru platforme de comerţ electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, STR. DEM
I. DOBRESCU NR. 15, SC. 3, ET. 5,
AP. 80, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMÂNIA
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(210) M 2016 01203 (111)181740
(151) 22/02/2016
(732) SC ANIDA NEW STYLE SRL,

STR. GALATA, IDENTIFICAT
CADASTRAL NR. 4081, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

MYTEX

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.11;
27.05.10; 27.05.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 01216 (111)181812
(151) 22/02/2016
(732) TERRA CARPATICA SRL,

COMUNA BERCA, STR. BISERICII
NR. 76, JUDEŢUL BUZĂU, SAT
RATESTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021403

(540)

Rafineţuri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţia pentru toate
produsele incluse în această clasă conform
clasificarii de la Nisa)
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă.(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2016 01336 (111)181329
(151) 26/02/2016
(732) SC DIJEC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 346, JUDEŢUL TIMIŞ,
TOPOLOVATU MARE, 307420,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

REGALUSSO DAL
1991 REGALI PER

MOMENTI SPECIALI

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.17;
25.01.05; 25.01.13; 25.01.19; 27.05.11;
29.01.13

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

(591) Culori revendicate: negru, auriu, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (necuprinse în alte clase), în special
cupoane cadou, carduri de cadou, etichete
pentru cadouri, funde şi panglici de cadouri
cuprinse în această clasă, pungi, cutii şi coşuri
cuprinse în această clasă, materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase).
29. Carne, peste, pasări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, oua, lapte
şi produse lactate, uleii şi grăsimi comestibile
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Comercializarea (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse sub formă de cadouri şi coşuri
cadou, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii, sfaturi comerciale şi servicii
de asistenţă comerciale pentru consumatori,
activităţi de import-export cu produse de tipul
celor sus menţionate, lanţ de magazine şi
magazine online pentru cadouri.
39. Transport, în special livrare de cadouri şi
coşuri cadou cu obiecte selectate pentru o
ocazie sau un motiv special, organizarea de
livrări şi livrare de cadouri şi coşuri cadou,
livrarea de mărfuri prin corespondenţă, inclusiv
prin mijloace online, ambalarea şi depozitarea de
coşuri cadou pentru evenimente diverse.
42. Creare şi menţinere site web propriu.

───────

(210) M 2016 01340 (111)181679
(151) 26/02/2016
(732) NICULAE CRISTIAN, STR.

GEORGES BIZET NR. 3, SC. A,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
DĂESCU IOAN, STR. MAŞINA DE
PÂINE NR. 3, BL. 2, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
COZMA ADRIAN-FLORIN, BD.
UNIRII NR. 33, BL. 33, SC. 1, ET.
1, AP. 5, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, ROMANIA

(540)

COCKAIGNE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.01;
27.05.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, conţinut media, software.
16. Tipărituri, fotografii.
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2016 01376 (111)181865
(151) 29/02/2016
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,

UL LEGIONOW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, ET.2,AP.127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TYMBARK CUPA
TYMBARK JUNIOR

DESCOPERIM CAMPIONI!

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 21.03.01;
24.01.05; 25.01.06; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 01396 (111)181739
(151) 01/03/2016
(732) RUSZ JANOS GYORGY, STR.

FRANTZ LISZT NR. 11, JUD.
MUREŞ, TG MUREŞ, 540068,
ROMANIA

(540)

REXO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu, necuprinse
în alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase, ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis, alb, negru
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(210) M 2016 01415 (111)181882
(151) 16/03/2016
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AI UMOR!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, daze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitari şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2016 01790 (111)181719
(151) 15/03/2016
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVÂNTULUI NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

CRAMA VINCON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice - cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2016 01820 (111)181604
(151) 16/03/2016
(732) PHIL SERVICES SRL, STR.

DOROBANŢILOR NR. 21, AP. 4,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400117, ROMANIA

(540)

Phil's Coffee Shop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2016 01929 (111)181298
(151) 19/03/2016
(732) NEAGU ELENA, STR. LACUL

PLOPULUI, NR. 5, BL. P 73, SC. 2,
AP. 39, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
NEAGU CONSTANTIN, STR.
LACUL PLOPULUI, NR. 5, BL.
73, SC. 2, AP. 39, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COMPANIA DE CUTREIERAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de turism, agenţii de turism, agenţie
de turism, servicii de ghizi de turism, servicii
de agenţie de turism pentru organizarea
de vacanţe, servicii specifice agenţiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii specifice agenţiilor de turism



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

763

şi servicii de rezervări, servicii de agentii de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenţie de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agenţiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agenţiilor de turism.

───────

(210) M 2016 02128 (111)181689
(151) 25/03/2016
(732) PRIVILEG CATERING SRL, B-

DUL BIRUINŢEI NR. 54, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ROMANIA

(540)

PRIVILEG CATERING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile .
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2016 02129 (111)181690
(151) 25/03/2016
(732) PRIVILEG CATERING SRL, B-

DUL BIRUINŢEI NR. 54, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ROMANIA

(540)

A SPICE OF LIFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, înghetaţă,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2016 02135 (111)181827
(151) 25/03/2016
(732) CATRINA DIANA, STR.

GRĂDINARILOR NR. 6H, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LeadME

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 03.02.24;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou în legătură cu clasele
41,42,44,45.
41. Educaţie, instruire, activităţi culturale.
42. Servicii creare şi administrare site.
44. Servicii medicale.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unei nevoi individuale.

───────

(210) M 2016 02280 (111)181323
(151) 31/03/2016
(732) AQUA QUEEN, CALEA MOŞILOR

NR. 298, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AS AQUA SANA

(531) Clasificare Viena: 02.07.12; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.19; 29.01.12

clase:
32. Ape minerale şi gazoase.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(591) Culori revendicate: alb, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) SC ROMPROSPER SERVIMPEX
SRL AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA PIVA, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 294, BL. 6, SC. B, AP. 63,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030319, 
ROMÂNIA
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(210) M 2016 02321 (111)181341
(151) 31/03/2016
(732) MAJOS ZOLTAN IULIUS, PIAŢA

CENTRALĂ NR. 27, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRITA,
420032, ROMANIA

(540)

ANTIQUE STONE MINDIG
BRUTAL ALACSONY AR!

www.antiquestone.hu

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 02414 (111)181675
(151) 05/04/2016
(732) TODERICIU ALEXANDRU-DAN,

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI, NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ec export club

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19; 27.05.22; 29.01.13

clase:
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

STOLZENTHALEGASSE NR.
23/5-7, VIENA, 1080, AUSTRIA

(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2016 02459 (111)181894
(151) 06/04/2016
(732) ROBU IOANA MIRABELA, ŞOS.

EROU NICOLAE IANCU, NR.148A,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BARZA

(531) Clasificare Viena: 02.05.06; 02.05.23;
03.07.07; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.02;
29.01.12

clase:
5. Produse pentru testarea fertilităţii şi/sau a
sarcinii, produse destinate igienei sexuale şi
a prevenirii îmbolnăvirilor transmise pe cale
sexuală.
10. Aparate şi instrumente destinate igienei
sexuale şi prevenirii îmbolnăvirilor transmise pe
cale sexuală.

───────

(210) M 2016 02543 (111)182037
(151) 07/04/2016
(732) SC OPTI EYES SRL, STR.

(540)

OPTIEYES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2016 02783 (111)181677
(151) 16/04/2016
(732) NISTOR MĂDĂLINA, STR.

(540)

SILKDOM

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.01;
03.13.01; 24.09.07; 24.09.05; 24.09.03;
03.13.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

(591) Culori revendicate: roşu, roz, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

PLUTONIER RADU GHEORGHE
NR. 16A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
32404, ROMANIA

LIVEZILOR NR. 27, BL. Q, SC.
B, ET. 1, AP. 14, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, IF, ROMANIA
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18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
24. Textile şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, cuverturi de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 02809 (111)181325
(151) 18/04/2016
(732) SC FLYNG IMPEX SRL, STR.

VICTORIEI NR. 54, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
ROMANIA

(540)

OXIGEN Life's Spirit

(531) Clasificare Viena: 27.01.16; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2016 02814 (111)181762
(151) 18/04/2016
(732) BRAD ION, CALEA CĂLĂRAŞI

NR. 300, BL. S20, SC. 1, ET. 6,
AP. 24, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PromoRace

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.03;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
albastru, portocaliu, roz, mov, alb
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protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2016 02858 (111)181816
(151) 20/04/2016
(732) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

(540)

The Heart of Transylvania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 02887 (111)181835
(151) 20/04/2016
(732) CUIB PE PLAJA SRL, STR.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

YUVA BEACH BAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
25.01.10; 26.04.18; 27.01.01; 27.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Cluburi pe plajă (divertisment), discoteci,
organizarea de petreceri (divertisment),
organizarea de concerte, organizarea de turnee
sportive.
43. Servicii oferte de baruri, restaurante.

───────

ALBATROS NR. 16, CAM. 1, JUD.
CONSTANŢA, VAMA VECHE,
CONSTANȚA, ROMANIA

STR. MOŢILOR NR. 1-3, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400001,
CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2016 03038 (111)182036
(151) 26/04/2016
(732) SPATARU GEORGIANA, STR.

EROILOR NR. 144B, COMUNA
FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI , CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Exerciţii de Fericire

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.02;
24.17.25; 05.05.21; 05.05.20

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 03039 (111)182035
(151) 26/04/2016
(732) SPATARU GEORGIANA, STR.

EROILOR NR. 144B, COMUNA
FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI , CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

C.R.E.S.C.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 03114 (111)182154
(151) 28/04/2016
(732) NASTASE MARIAN, STR. MAIOR

VASILE BACILA NR. 33, BL. 33,
AP. 66, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ISSIA SANITYCIDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Inălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare, degresare,
detergenţi, săpunuri.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse medicale şi de uz medical, dezinfectanţi.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, bordo, verde,
albastru, maro, galben, mov
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(210) M 2016 03236 (111)182047
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, STR. BISERICII

ROMÂNE NR. 88, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500080,
ROMANIA

(540)

STOMAFERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale.

───────

(210) M 2016 03414 (111)181872
(151) 12/05/2016
(732) SC STREET TAXI SRL, STR. OINEI

NR. 43, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, BD. AUREL
VLAICU NR. 43, BL. PC3, SC. B,
AP. 32, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA

(540)

STREETTAXI 021.9465
WWW.STREET-TAXI.RO

(531) Clasificare Viena: 25.07.04; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 27.07.24;
29.01.13

clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitală,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculatoare, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2016 03452 (111)181342
(151) 16/05/2016
(732) SC SMARTECH SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREŞTI
NR. 206, CORP C1, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, ROMANIA

(540)

SMART SILVER BONUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Componente electronice pentru aparate de
jocuri de noroc, Hardware pentru jocuri şi jocuri
de noroc, Software pentru aplicaţii de calculator
cu jocuri şi jocuri de noroc, Software pentru
administrarea de jocuri şi jocuri de noroc online,
Publicaţii electronice descărcabile referitoare la

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
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jocuri şi jocuri de noroc, Informaţii cu privire la
jocuri şi jocuri de noroc.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2016 03545 (111)145361
(151) 18/05/2016
(732) SC TWINS CAFE SRL, STR.

GLODENI NR 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRATELLI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 03703 (111)181881
(151) 24/05/2016
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FANtastic SHOW

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 16.03.13;
24.09.03; 26.07.25; 27.03.02; 27.05.04;
27.05.07; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comerciala, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roşu, mov



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

772

(210) M 2016 03865 (111)181883
(151) 31/05/2016
(732) ASOCIATIA ROMANA DE

PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA,
STR. ROMÂNIA MUNCITOARE
NR. 30, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

(540)

ASOCIATIA ROMANA
DE PSIHOTERAPIE
INTEGRATIVA ARPI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

───────

(210) M 2016 04025 (111)182170
(151) 08/06/2016
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CONFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2016 04178 (111)181665
(151) 10/06/2016
(732) IOSIF CRISTIAN, STR. RĂCARI,

NR. 10A, BL. 42, SC. 2, ET. 3,
AP. 70, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STILCLAS SAVE-YOUR-STYLE

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 24.09.03;
24.15.11; 24.15.21; 27.05.01; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2016 04232 (111)182152
(151) 13/06/2016
(732) BORDEAN IOAN, STR.

LALELELOR NR. 10, JUDEŢUL
ALBA, ALBA IULIA, 510217,
ROMANIA

(540)

EGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
sucuri de fructe gazoase, concentrate de
sucuri de fructe, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe şi sucuri de legume, ape minerale
(băuturi), ape minerale (băuturi), siropuri pentru
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preparat ape minerale aromatizate, esenţe
pentru preparat ape minerale aromatizate (nu
sub formă de uleiuri esenţiale), siropuri de
fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, must de struguri,
must conservat, nefermentat, extracte de must
nefermentat, extracte din fructe fără alcool,
extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, lichioruri (preparate pentru
fabricarea -lor), sifon, apă gazoasă (sifon), suc
de fructe concentrat, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, extracte din fructe cu alcool, lichioruri,
lichioruri cremă, bitter (lichioruri), lichioruri
din plante, băuturi spirtoase şi lichioruri,
lichioruri care conţin cremă, digestive (alcooluri
şi lichioruri), extracte de lichioruri spirtoase,
lichioruri pe bază de scotch, lichioruri pe bază
de cafea, vin, vin fiert, vin roşu, vin alb, vin
spumant, vinuri îmbogăţite, vinuri spumante,
vinuri roze, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin de struguri, vin de fructe,
vinuri roşii spumante, vinuri albe spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri de masă, vin
spumant de fructe, vin spumant de struguri,
băuturi care conţin vin (sprituri), băuturi pe bază
de vin, vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vinuri cu indicaţie geografică protejată, cocteiluri
preparate pe bază de vin, băuturi aperitive pe
bază de vin, vinuri cu denumire de origine
protejată, bautură alcoolică pe bază de vin şi
fructe, whisky, amestec de whisky, whisky din
malţ, votcă, băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
rom, băuturi pe bază de rom, băuturi distilate,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2016 04233 (111)182153
(151) 13/06/2016
(732) BORDEAN IOAN, STR.

LALELELOR NR. 10, JUDEŢUL
ALBA, ALBA IULIA, 510217,
ROMANIA

(540)

EGO SECRETUL PASIUNII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
sucuri de fructe gazoase, concentrate de
sucuri de fructe, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe şi sucuri de legume, ape minerale
(băuturi), ape minerale (băuturi), siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, esenţe
pentru preparat ape minerale aromatizate (nu
sub formă de uleiuri esenţiale), siropuri de
fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, must de struguri,
must conservat, nefermentat, extracte de must
nefermentat, extracte din fructe fără alcool,
extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, lichioruri (preparate pentru
fabricarea -lor), sifon, apă gazoasă (sifon), suc
de fructe concentrat, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, extracte din fructe cu alcool, lichioruri,
lichioruri cremă, bitter (lichioruri), lichioruri
din plante, băuturi spirtoase şi lichioruri,
lichioruri care conţin cremă, digestive (alcooluri
şi lichioruri), extracte de lichioruri spirtoase,
lichioruri pe bază de scotch, lichioruri pe bază
de cafea, vin, vin fiert, vin roşu, vin alb, vin
spumant, vinuri îmbogăţite, vinuri spumante,
vinuri roze, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin de struguri, vin de fructe,
vinuri roşii spumante, vinuri albe spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri de masă, vin
spumant de fructe, vin spumant de struguri,
băuturi care conţin vin (sprituri), băuturi pe bază
de vin, vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vinuri cu indicaţie geografică protejată, cocteiluri
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preparate pe bază de vin, băuturi aperitive pe
bază de vin, vinuri cu denumire de origine
protejată, bautură alcoolică pe bază de vin şi
fructe, whisky, amestec de whisky, whisky din
malţ, votcă, băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
rom, băuturi pe bază de rom, băuturi distilate,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2016 04234 (111)181874
(151) 14/06/2016
(732) MAGA VASILE, STR. GRUIEŢI NR.

125, JUDEŢUL ALBA, TĂRTĂRIA,
517658, ROMANIA

(540)

MUZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), coperte (papetărie),
plicuri (papetărie), blocuri (papetărie), şabloane
(papetărie), fişe (papetărie), dosare (papetărie),
clasoare (papetărie), cutii pentru papetărie,
plicuri de papetărie, articole de papetărie,
carneţele de buzunar (papetărie), invitaţii
(articole de papetărie), mape de hârtie
(papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie),
agende folosite în papetărie, articole de
papetărie pentru petreceri, articole de papetărie
pentru cadouri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
şi accesorii educative, articole de papetărie
confecţionate din hârtie, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, fotografii, fotografii
şcolare, fotografii imprimate, suporturi pentru
fotografii, rame pentru fotografii, fotografii
neînrămate şi înrămate, fotografii ale jucătorilor
pentru colecţionari, paspartuuri din hârtie
pentru fotografii, cărţi promoţionale (albume
de fotografii), pagini de albume de fotografii,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri, pagini
din albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare),
reviste (publicaţii periodice), reviste cu postere,
reviste de benzi desenate, reviste bulevardiere
cu desene, coperte (coperţi) de reviste, reviste

de benzi desenate, reviste ca suplimente la
ziare, cărţi, cărţi documentare, cărţi şcolare,
cărţi manuscrise, registre (cărţi), cărţi ilustrate,
cărţi educative, cărţi comemorative, cărţi pentru
semnături, cărţi de vizită, cărţi de bucate, cărţi
poştale nescrise, cărţi de desen, cărţi poştale
şi cărţi poştale ilustrate, cărţi pentru copii, cărţi
cu nume, cărţi de colorat, cărţi de poveşti,
cărţi de pictură, cărţi pentru dictare, cărţi non-
ficţiune, cărţi de ficţiune, cărţi cu reţete culinare,
cărţi legate cu spirală, cărţi cu artă grafică,
cărţi cu modele de tapet, cărţi cu mostre de
tapet, cărţi cu abţibilduri pentru activităţi, cărţi
de poveşti pentru copii, cărţi de joc cu întrebări,
cărţi poştale cu răspunsuri tipărite, colecţii de
cărţi non-ficţiune, colecţii de cărţi de ficţiune,
cărţi de desenat sau de scris, ziare, ziare
cotidiene, materiale pentru artişti plastici, panouri
publicitare din hârtie, panouri publicitare tipărite
din hârtie, almanahuri, machete arhitecturale,
obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, calendare, calendare
tipărite, calendare de birou, calendare de
perete, calendare de buzunar, calendare cu
foi detaşabile, foi de schimb pentru calendare,
figurine din hârtie, figurine din carton, hărţi,
hărţi geografice, hărţi rutiere, postere din hârtie,
tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub formă
de imagini, orare imprimate, felicitări, felicitări
aniversare, felicitări de Crăciun, felicitări pentru
ocazii speciale, felicitări (care însoţesc) cadouri,
felicitări cu mesaje motivaţionale, felicitări pentru
ziua de naştere.
28. Aparate de fotografiat de jucărie (care nu
fac fotografii), cărţi (jocuri), jocuri de cărţi, cărţi
de joc, cărţi de tarot (cărţi de joc), cartonaşe
de colecţie (jocuri de cărţi), planoare (machete),
machete de maşini (jucării), machete auto
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de maşini (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), dispoziţii de machete de trenuri (jucării),
machete de maşini de jucărie, machete de
vehicule de jucărie, machete sub formă de
jucării, kituri pentru machete de jucărie, machete
de rachete de jucărie, piste pentru machete
de vehicule, kituri de machete (lucru manual),
seturi de machete de tren (jucării), machete
de maşini (jucării sau jocuri), machete de
maşini (articole de joacă), kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete de jucării
sub formă de maşini, seturi de machete de
trenuleţe de jucărie, kituri (vândute în întregime)
pentru construcţia machetelor (jucării), seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construirea
de machete (jucătrii), machete în miniatură de
maşini (jucării sau articole de joacă), seturi de
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piese (vândute în întregime) pentru construcţia
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcţia machetelor de
maşini, machete de teatru de jucărie sub formă
de seturi de teatru pentru copii, figurine de
jucărie, modele de figurine (jucării), figurine
de acţiune (jucării), figurine cu gât flexibil
(jucării), figurine ale eroilor de acţiune, seturi
de asamblare de figurine, haine pentru figurine
de jucărie, figurine de jucărie de colecţie, seturi
de joacă pentru figurine de acţiune, jocuri de
război cu figurine înfăţişând soldăţei, figurine de
acţiune (jucării sau articole de joacă), figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, decoruri
de jucărie pentru jocuri cu figurine reprezentând
eroi de acţiune, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, jocuri, bowling (jocuri), sah
(jocuri), jocuri cu zaruri, jocuri de societate,
jocuri de petrecere, jetoane pentru jocuri, jocuri
cu inele, jocuri de manipulare, jocuri de şah,
jocuri de construcţie, jocuri de table, jocuri cu
cercuri, jocuri de domino, jocuri de hochei,
jocuri de masă, jocuri cu bile, jocuri de tras
la ţintă, miniaturi pentru jocuri de război, jocuri
electronice educative pentru copii, jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, jucării, jocuri, articole de
joacă şi articole pentru petrecere, jucării, jucării
zornăitoare, vehicule (jucării), pistoale (jucării),
fluiere (jucării), titireze (jucării), jucării muzicale,
păpuşi (jucării), jucării-balansoar, jucării flexibile,
jucării cu puşculiţe, jucării cu baterii, jucării cu
balansare, discuri zburătoare (jucării9, jucării de
lemn, jucării de construit, jucării cu resorturi,
jucării de tras, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluşi, jucării din lemn, seturi de jucării,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
de împins, puzzle-uri (jucării), jucării de pluş,
căluţi-balansoar (jucării), jucării de călărit, jucării
mobile de agăţat pentru pătuţ (jucării), jucării
nemotorizate pentru călărit, jucării pentru copii
mici, blocuri de asamblare (jucării), elemente
de construcţii (jucării), jucării care fac zgomot,
jucării legate de magie, jucării comercializate
la set, blocuri de construcţie (jucării), jucării
acţionate prin manetă, covoraşe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), jucării adaptate
pentru activităţi educative, dispozitive de făcut
zgomot (jucării), articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării robot care se transformă, mese
multifuncţionale pentru copii (jucării), xilofoane
sub formă de jucării muzicale, jucării sub formă
de puzzle-uri, jucării cu roţi acţionate prin
pedale, jucării de construcţii din mai multe părţi,
jucării de prindere pentru pătuţuri de sugari,
jucării artizanale vândute sub formă de kit,
seturi de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării
sub formă de imitaţii de alimente, vehicule cu

patru roţi pentru copii (jucării), jucării puse în
vânzare sub formă de seturi, cuburi de construcţii
care pot fi îmbinate (jucării), jucării care imită
obiecte folosite de adulţi în activitaţile cotidiene,
covoraşe de joacă destinate utilizării cu maşini
de jucărie (jucării), articole de gimnastică şi de
sport, ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepţia articolelor de iluminat şi a dulciurilor),
mobilă pentru căsuţe de păpuşi, decoraţiuni
pentru căsuţe de păpuşi, camere de păpuşi,
paturi de păpuşi, măşti de jucărie, maşini de
jucărie, piste pentru maşini de jucărie, maşini de
jucărie cu pedale.

───────

(210) M 2016 04235 (111)181875
(151) 14/06/2016
(732) MAGA VASILE, STR. GRUIEŢI NR.

125, JUDEŢUL ALBA, TĂRTĂRIA,
517658, ROMANIA

(540)

MUZA LASĂ-TE INSPIRAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), coperte (papetărie),
plicuri (papetărie), blocuri (papetărie), şabloane
(papetărie), fişe (papetărie), dosare (papetărie),
clasoare (papetărie), cutii pentru papetărie,
plicuri de papetărie, articole de papetărie,
carneţele de buzunar (papetărie), invitaţii
(articole de papetărie), mape de hârtie
(papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie),
agende folosite în papetărie, articole de
papetărie pentru petreceri, articole de papetărie
pentru cadouri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
şi accesorii educative, articole de papetărie
confecţionate din hârtie, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, fotografii, fotografii
şcolare, fotografii imprimate, suporturi pentru
fotografii, rame pentru fotografii, fotografii
neînrămate şi înrămate, fotografii ale jucătorilor
pentru colecţionari, paspartuuri din hârtie
pentru fotografii, cărţi promoţionale (albume
de fotografii), pagini de albume de fotografii,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri, pagini
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din albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare),
reviste (publicaţii periodice), reviste cu postere,
reviste de benzi desenate, reviste bulevardiere
cu desene, coperte (coperţi) de reviste, reviste
de benzi desenate, reviste ca suplimente la
ziare, cărţi, cărţi documentare, cărţi şcolare,
cărţi manuscrise, registre (cărţi), cărţi ilustrate,
cărţi educative, cărţi comemorative, cărţi pentru
semnături, cărţi de vizită, cărţi de bucate, cărţi
poştale nescrise, cărţi de desen, cărţi poştale
şi cărţi poştale ilustrate, cărţi pentru copii, cărţi
cu nume, cărţi de colorat, cărţi de poveşti,
cărţi de pictură, cărţi pentru dictare, cărţi non-
ficţiune, cărţi de ficţiune, cărţi cu reţete culinare,
cărţi legate cu spirală, cărţi cu artă grafică,
cărţi cu modele de tapet, cărţi cu mostre de
tapet, cărţi cu abţibilduri pentru activităţi, cărţi
de poveşti pentru copii, cărţi de joc cu întrebări,
cărţi poştale cu răspunsuri tipărite, colecţii de
cărţi non-ficţiune, colecţii de cărţi de ficţiune,
cărţi de desenat sau de scris, ziare, ziare
cotidiene, materiale pentru artişti plastici, panouri
publicitare din hârtie, panouri publicitare tipărite
din hârtie, almanahuri, machete arhitecturale,
obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, calendare, calendare
tipărite, calendare de birou, calendare de
perete, calendare de buzunar, calendare cu
foi detaşabile, foi de schimb pentru calendare,
figurine din hârtie, figurine din carton, hărţi,
hărţi geografice, hărţi rutiere, postere din hârtie,
tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub formă
de imagini, orare imprimate, felicitări, felicitări
aniversare, felicitări de Crăciun, felicitări pentru
ocazii speciale, felicitări (care însoţesc) cadouri,
felicitări cu mesaje motivaţionale, felicitări pentru
ziua de naştere.
28. Aparate de fotografiat de jucărie (care nu
fac fotografii), cărţi (jocuri), jocuri de cărţi, cărţi
de joc, cărţi de tarot (cărţi de joc), cartonaşe
de colecţie (jocuri de cărţi), planoare (machete),
machete de maşini (jucării), machete auto
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de maşini (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), dispoziţii de machete de trenuri (jucării),
machete de maşini de jucărie, machete de
vehicule de jucărie, machete sub formă de
jucării, kituri pentru machete de jucărie, machete
de rachete de jucărie, piste pentru machete
de vehicule, kituri de machete (lucru manual),
seturi de machete de tren (jucării), machete
de maşini (jucării sau jocuri), machete de
maşini (articole de joacă), kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete de jucării
sub formă de maşini, seturi de machete de
trenuleţe de jucărie, kituri (vândute în întregime)

pentru construcţia machetelor (jucării), seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construirea
de machete (jucătrii), machete în miniatură de
maşini (jucării sau articole de joacă), seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcţia
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcţia machetelor de
maşini, machete de teatru de jucărie sub formă
de seturi de teatru pentru copii, figurine de
jucărie, modele de figurine (jucării), figurine
de acţiune (jucării), figurine cu gât flexibil
(jucării), figurine ale eroilor de acţiune, seturi
de asamblare de figurine, haine pentru figurine
de jucărie, figurine de jucărie de colecţie, seturi
de joacă pentru figurine de acţiune, jocuri de
război cu figurine înfăţişând soldăţei, figurine de
acţiune (jucării sau articole de joacă), figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, decoruri
de jucărie pentru jocuri cu figurine reprezentând
eroi de acţiune, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, jocuri, bowling (jocuri), sah
(jocuri), jocuri cu zaruri, jocuri de societate,
jocuri de petrecere, jetoane pentru jocuri, jocuri
cu inele, jocuri de manipulare, jocuri de şah,
jocuri de construcţie, jocuri de table, jocuri cu
cercuri, jocuri de domino, jocuri de hochei,
jocuri de masă, jocuri cu bile, jocuri de tras
la ţintă, miniaturi pentru jocuri de război, jocuri
electronice educative pentru copii, jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, jucării, jocuri, articole de
joacă şi articole pentru petrecere, jucării, jucării
zornăitoare, vehicule (jucării), pistoale (jucării),
fluiere (jucării), titireze (jucării), jucării muzicale,
păpuşi (jucării), jucării-balansoar, jucării flexibile,
jucării cu puşculiţe, jucării cu baterii, jucării cu
balansare, discuri zburătoare (jucării9, jucării de
lemn, jucării de construit, jucării cu resorturi,
jucării de tras, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluşi, jucării din lemn, seturi de jucării,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
de împins, puzzle-uri (jucării), jucării de pluş,
căluţi-balansoar (jucării), jucării de călărit, jucării
mobile de agăţat pentru pătuţ (jucării), jucării
nemotorizate pentru călărit, jucării pentru copii
mici, blocuri de asamblare (jucării), elemente
de construcţii (jucării), jucării care fac zgomot,
jucării legate de magie, jucării comercializate
la set, blocuri de construcţie (jucării), jucării
acţionate prin manetă, covoraşe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), jucării adaptate
pentru activităţi educative, dispozitive de făcut
zgomot (jucării), articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării robot care se transformă, mese
multifuncţionale pentru copii (jucării), xilofoane
sub formă de jucării muzicale, jucării sub formă
de puzzle-uri, jucării cu roţi acţionate prin
pedale, jucării de construcţii din mai multe părţi,
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jucării de prindere pentru pătuţuri de sugari,
jucării artizanale vândute sub formă de kit,
seturi de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării
sub formă de imitaţii de alimente, vehicule cu
patru roţi pentru copii (jucării), jucării puse în
vânzare sub formă de seturi, cuburi de construcţii
care pot fi îmbinate (jucării), jucării care imită
obiecte folosite de adulţi în activitaţile cotidiene,
covoraşe de joacă destinate utilizării cu maşini
de jucărie (jucării), articole de gimnastică şi de
sport, ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepţia articolelor de iluminat şi a dulciurilor),
mobilă pentru căsuţe de păpuşi, decoraţiuni
pentru căsuţe de păpuşi, camere de păpuşi,
paturi de păpuşi, măşti de jucărie, maşini de
jucărie, piste pentru maşini de jucărie, maşini de
jucărie cu pedale.

───────

(210) M 2016 04250 (111)182137
(151) 14/06/2016
(732) SC MACAMIRU SRL, STR. BICAZ,

NR. 21, JUD. BACĂU, BACĂU,
600286, ROMANIA

(540)

COOL KIDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2016 04255 (111)181809
(151) 14/06/2016
(732) SC ACVAMARIN 2 MAI SRL,

STR. ZAHARIA PETRESCU NR.
248, CAM. 5, COMUNA LIMANU,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SAT 2
MAI, ROMANIA

(540)

ACVAMARIN

(531) Clasificare Viena: 03.09.24; 26.04.15;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: alb, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2016 04289 (111)181628
(151) 15/06/2016
(732) DELACO DISTRIBUTION SA,

STR. TÂRGULUI NR. 6, JUDEŢUL
BRAŞOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

delaco Brânză pufoasă

(531) Clasificare Viena: 26.03.07; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2016 04343 (111)181699
(151) 16/06/2016
(732) SC ALTEX ROMÂNIA SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI NORD,
NR.10, CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 9 ŞI 10, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.24;
27.03.15; 27.05.01; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L., STR.
LUNGĂ NR. 270, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500450, ROMÂNIA

(591) Culori revendicate: verde, alb, galben,
negru

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
             282C), roşu (Pantone 185C)

MEDIAGALAXY 
Acum ai de unde alege!
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11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2016 04440 (111)182139
(151) 23/06/2016
(732) SC TELEFERIC PRAHOVA SA,

STR. TELEFERICULUI FN, JUD.
BRAŞOV, PREDEAL, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

DREAMOTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (prelucrare).
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe radio
şi tv.
40. Tipărire.
41. Realizare de programe radio şi tv.

───────

(210) M 2016 04441 (111)182138
(151) 23/06/2016
(732) SC TELEFERIC PRAHOVA SA,

STR. TELEFERICULUI FN, JUD.
BRAŞOV, PREDEAL, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

DREAMONT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (prelucrare).
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe radio
şi tv.
40. Tipărire.
41. Realizare de programe radio şi tv.

───────

(210) M 2016 05012 (111)182039
(151) 18/07/2016
(732) RAZVAN IOAN-GEORGE, STR.

DEPORTAŢII DIN BĂRĂGANI NR.
27, BL. 27, ET. 4, AP. 18, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

EXPERIENCE
ENTERTAINMENT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

780

inclusiv prin radio, televiziune şi on-line într-
o reţea computerizată, servicii de promovare
şi de informare, prezentarea de servicii şi
produse prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoasca
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii, informaţii
comerciale şi sfaturi pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă în afaceri.
41. Agenţii de bilete şi servicii ale agenţiilor
de bilete (divertisment), servicii de rezervare şi
vânzare de bilete pentru diferite evenimente,
divertisment, activităţi culturale.

───────

(210) M 2016 05089 (111)181716
(151) 20/07/2016
(732) DIADVOX SRL, STR. HORIA, NR.

38, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

(540)

Dental Clinic IndepenDent

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:pantone gray 10C,

pantone cyan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Prelucrarea materialelor - tehnică dentară.
44. Servicii medicale, (medicină dentara/
stomatologie), servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni sau pentru animale.

───────

(210) M 2016 05190 (111)181771
(151) 22/07/2016
(732) TUDOR SEBASTIAN, STR.

TRAIAN NR. 1, BL. E5, SC. 2, ET.
8, AP. 44, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FERMA NICOVANI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călire şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2016 05546 (111)181775
(151) 09/08/2016
(732) SC OSSO CURIER SRL, STR.

APUSULUI NR. 48, BL. 47, SC. 3,
ET. 2, AP. 51, CAMERA 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-DUL
CORNELIU COPOSU, NR.7, BL.104,
AP.31, SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.03.17; 26.01.05;
27.01.06; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2016 05746 (111)181749
(151) 19/08/2016
(732) RADUCANU ALEXANDRU,

STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII, NR.
9, BL. PM62, SC. 2, ET. 3, AP.
68, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

Blue Tie Business Club
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de servicii specifice cluburilor
sociale, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
evenimente în scopuri culturale, educative
şi de divertisment, publicarea de reviste şi
de materiale editoriale (altele decât cele
publicitare).

───────

(210) M 2016 06136 (111)181734
(151) 09/09/2016
(732) CAMELIA - GEORGETA

SUCU, STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU NR. 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CLASSIN home
of interior design

DinuOriginal 
ALEGE

ORIGINALUL ROMÂNESC
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(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
35. Publicitate, servicii privind strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
din categoria designului interior (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau a emisiunilor de teleshopping, servicii de
conducere şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
42. Servicii de design de decoraţiuni interioare,
consultanţă în serviciul de design, design de arte
grafice, servicii in domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cerecetarea şi proiectarea aferentă, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2016 06161 (111)181873
(151) 12/09/2016
(732) OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CLUJ-NAPOCA, PIAŢA ŞTEFAN
CEL MARE NR. 2-4, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400 081,
ROMANIA

(540)

La Operă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activităţi culturale.

───────

(210) M 2016 06203 (111)181759
(151) 14/09/2016
(732) ISRO PRIVACOM SRL, STR.

TUDOR GOCIU, NR. 24B, BL. C1,
PARTER, BIROU NR. 16, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Komitat loc
meseriaş. de cazare.

(531) Clasificare Viena: 02.01.17; 02.01.23;
26.11.01; 27.05.04; 29.01.12

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2016 06273 (111)181803
(151) 19/09/2016
(732) SC AMT VITAN GROUP SRL, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 18, BL. B 3 BIS, SC. 5, ET. 5,
AP. 217, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AMT VITAN GROUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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36. Afaceri financiare, monetare, imobiliare.
───────

(210) M 2016 06318 (111)181891
(151) 20/09/2016
(732) MARDALE MIHAELA, STR.

FLOARE DE CAIS NR. 9, BL. B3-2,
SC. 2, ET. 2, AP. 17, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ROMANIA

(540)

Chic City
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.19;

29.01.12

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperit capul.

───────

(210) M 2016 06423 (111)181728
(151) 23/09/2016
(732) SC OLINT COM SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR 64,
JUDEŢUL SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

AERIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de

lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.

───────

(210) M 2016 06567 (111)181807
(151) 30/09/2016
(732) FOTEA ANASTASE, STR. B. P.

HASDEU NR. 101 A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: gri, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

E 
AGENŢIE 

TOUR OPERATOARE 
EvantiaTour 

AGENŢIE DE TURISM
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(210) M 2016 06888 (111)181829
(151) 13/10/2016
(732) SC TINMAR ENERGY SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246C, ET.
17, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TINMAR. Cu energie
pozitivă pentru clienţii noştri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software
de calculator, extinctoare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Tratament de materiale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2016 06889 (111)181837
(151) 13/10/2016
(732) SC TINMAR ENERGY SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246C, ET.
17, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Alege energia
performanţei româneşti

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software
de calculator, extinctoare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

40. Tratament de materiale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2016 06895 (111)182038
(151) 13/10/2016
(732) SC SYMPHOPAY SRL, STR.

DUMITRU ZOSSIMA NR. 9, AP.
4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SYMPHOPAY

(531) Clasificare Viena: 26.11.09; 26.11.25;
26.13.25; 27.05.01; 29.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────

(591) Culori revendicate: verde (pantone
583C, 368C)
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(210) M 2016 07062 (111)181880
(151) 19/10/2016
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BĂIEŢI DE ORASH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2016 07063 (111)181879
(151) 19/10/2016
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CAPCANA SEDUCTIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2016 07321 (111)181820
(151) 28/10/2016
(732) SC CORNELIUS SRL, NR.

604, JUDEŢUL SUCEAVA,
DĂRMĂNEŞTI, SV, ROMANIA

(540)

CORNELIUS Kroketinii

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.03.20;
05.07.02; 07.01.13; 09.01.10; 25.01.19;
26.01.16; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, produse de brutărie, griş, pesmet, mălai,
paste făinoase, macaroane, cereale procesate,
musli, seminţe de cereale procesate, batoane
de cereale, chipsuri din cereale, gustări pe
bază de cereale, cereale pentru micul dejun,
preparate din cereale acoperite cu zahăr şi

(591) Culori revendicate: roşu, verde, galben,
alb
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miere, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, batoane pentru
gustări conţinând un amestec de cereale,
porumb prăjit, porumb copt, produse expandate
pe bază de porumb, produse extrudate pe bază
de porumb, pufuleţi, produse expandate şi/sau
extrudate pe bază de ovaz, produse expandate
şi/sau extrudate pe bază de orez, produse din
soia (preparate), fulgi de porumb, fulgi de ovaz,
cuscus (gris de grâu), tabbouleh, tacos, tortilla,
nuci caramelizate, alune caramelizate, migdale
caramelizate, seminţe de susan caramelizate,
arahide caramelizate, fistic caramelizat, miez
de nucă caramelizat, caju caramelizat, nuci
şi fructe uscate (produse de cofetărie), fructe
trase în ciocolată, pastă de susan, turte
de orez, caramele (bomboane), floricele de
porumb, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, popcorn, pâine,
pâine prăjită şi/sau aromatizată, crutoane,
aluaturi pentru prăjituri, foi de placintă, pizza,
gustări crocante pe bază de grâu integral,
gustări crocante pe bază de pesmet, gustări
crocante pe bază de cereale expandate, produse
de patiserie şi cofetărie, placinte, fursecuri,
clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi, prăjiturele cu orez, gustări pe bază
de orez, covrigi, covrigei, crutoane, grisine, mini
grisine, turtă dulce, napolitane, mini prăjituri,
praline, cornuleţe, pretzels, sticks-uri, sărţele,
pişcoturi, biscuiţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci,
biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prajituri, prajiturele, rulade, goffre, prajiturele,
torturi, pufarine, rahat turcesc, şerbeturi, nuga,
halva, tarte, trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi
pentru plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite,
mâncaruri preparate şi/sau congelate, gustări,
sandvişuri, supe, prafuri pentru budinci, prafuri
pentru prajituri, prafuri pentru îngheţată, amidon
alimentar, îngheţată comestibilă, iaurt inghetat
(îngheţată, dulciuri), şerbeturi, ciocolată, paste
tartinabile, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi
pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de cafea, arome, altele
decât uleiurile esenţiale pentru băuturi, zahăr,
acadele, bomboane, bezele, jeleuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2016 08200 (111)182169
(151) 05/12/2016
(732) NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU,

STR. CĂLUGĂRENI, NR. 168, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, ROMANIA

(540)

REMATOGREEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice, în special gel de masaj, altele
decât pentru uz medical.

───────

(210) M 2016 08291 (111)181885
(151) 07/12/2016
(732) ASEPTICA PHARMA SRL, STR.

VITIOARA NR. 89-93, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Aseptica Pharma
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/te industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de folie
şi pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
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benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, produse din materiale
plastice semiprelucrate, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame, os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi ceramică.
22. Frânghii şi sfori, materiale de capitonare şi
de umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute, corturi, marchize
(din material textil) şi prelate, plase, vele, saci.
23. Fire de uz textil.
24. Textile şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
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28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
animale vii, fructe şi legume proaspete, plante
şi flori naturale, alimente pentru animale, malţ,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 03384 (111)181621
(151) 19/05/2017
(732) NICE GUYS MEDIA SRL, STR.

BABA NOVAC, NR. 16, BL. 23,
SC. 6, ET. 7, AP. 252, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI, BU,
ROMANIA

(540)

CULESE DIN CARTIER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02678 (111)181620
(151) 23/04/2018
(732) LUMINITA VELCIU, STR.

LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
7, BL. G2, SC. A, ET. 3, AP.
97, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RECURS LA MORALA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 05061 (111)181824
(151) 01/08/2018
(732) BOGDAN CORNEL TOIA , STR.

NUFĂRULUI NR. 60, BL. AN60,
ET. 10, AP. 44, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

TOYA TRUST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06745 (111)181662
(151) 12/10/2018
(732) SAFIR SRL, STRADA PODUL

ÎNALT, NR. 2, CORP CLĂDIRE
C1, ETAJ 1, JUDEȚ VASLUI,
MUNICIPIUL VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

De la Safir, doar de bine!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMÂNIA
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(210) M 2018 07161 (111)181706
(151) 26/10/2018
(732) MARIA-MIRABELA CISMARU,

STR. TERMOCENTRALEI NR.
21, BL. S6, SC. 4, ET. 4, AP. 18,
JUD. GORJ, ROVINARI, GORJ,
ROMANIA

(540)

MIRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02395 (111)181745
(151) 17/04/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

The Heritage

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

(591) Culori revendicate:galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații.

───────

(210) M 2019 02603 (111)181744
(151) 17/04/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MayFlowers

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:bleumarin închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii.

───────

(210) M 2019 03122 (111)181936
(151) 19/04/2019
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU, NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOCUS ENERGIZER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi energizante.

───────
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(210) M 2019 03178 (111)181746
(151) 22/04/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Primavera

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 05.03.11;
27.05.02; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
36. Asigurări imobiliare.
37. Construcţii de clădiri.

───────

(210) M 2019 03202 (111)182134
(151) 23/04/2019
(732) Asociatie GoGreate, STR. SESUL

DE JOS NR. 1311, JUDEŢ CLUJ,
GILAU, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

ELEMENTUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(591) Culori revendicate: verde închis, 
auriu,galben, alb
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(210) M 2019 03959 (111)181661
(151) 29/05/2019
(732) S.C. XPILL-MED S.R.L., STR.

DRUMUL FABRICII NR. 21, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

X PILL

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 24.17.07; 26.01.18

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03984 (111)181601
(151) 29/05/2019
(732) Asociația ”Societatea Română

de Chirurgie și Ginecologie
Oncologică”, STRADA
REPUBLICII NR. 34-36, JUDEȚUL
CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE CHIRURGIE ȘI

GINECOLOGIE ONCOLOGICĂ

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.16;
26.01.18; 26.13.25; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanţi.
16. Albume, almanahuri, atlase, cărţi, cataloage,
calendare, fluturaşi publicitari, formulare tipărite,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), buletine
informative, broşuri, hârtie pentru radiografii,
publicaţii periodice, ilustraţii, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, prospecte.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii pentru pregătirea rapoartelor

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: verde, verde
deschis, verde închis
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medicale, servicii medicale în domeniul
oncologiei, servicii medicale și de sănătate,
servicii de furnizare de informații medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale de evaluare a sănătății,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului.

───────

(210) M 2019 05866 (111)181935
(151) 12/08/2019
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DESCHIDEM
VINUL ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 11.03.02;
26.03.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Ustensile de servit, articole şi recipiente
de bucătărie: vase, sticle, cleşti de gheaţă,
tirbuşoane.
33. Vinuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
acestea legate de producţia, comercializarea,
promovarea şi/sau recunoaşterea vinului şi/sau
a producătorilor locali de vin.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale, toate
acestea legate de producţia, comercializarea,
promovarea şi/sau recunoaşterea vinului şi/sau
a producătorilor locali de vin.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare
industrială, software, toate acestea legate de
producţia, comercializarea, promovarea şi/sau
recunoaşterea vinului şi/sau a producătorilor
locali de vin.
43. Servicii de furnizare de băuturi.
44. Servicii de viticultură.

───────

(210) M 2019 06399 (111)181711
(151) 06/09/2019
(732) INTEGRA MEDICA SERVICES

SRL, B-DUL GEN. MAGHERU NR.
1-3, CLADIREA MAGHERU ONE,
ETAJ 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

life dental spa
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;

05.05.20
(591) Culori revendicate:violet, alb

(591) Culori revendicate: gri (Pantone 426 c),
mov (Pantone 2597 c), (Pantone 254
c), (Pantone 2587 c), (Pantone 228 c),
(Pantone 227 c), roz inchis (Pantone
193 c), roz deschis (Pantone 709 c),
portocaliu (Pantone 1595 c), galben
(Pantone 1495 c)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale (stomatologie).
───────

(210) M 2019 07285 (111)181777
(151) 11/10/2019
(732) ART&CRAFT DESIGN S.R.L.,

STR. ARDEALULUI NR. 9A,
ET. 1, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Once upon a time

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.10

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00708 (111)181786
(151) 31/01/2020
(732) OMNIPLAY S.R.L., STRADA

BUZEȘTI, NR.75-77, ETAJ 13,
BIROUL NR.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OMNIPLAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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9. Software și sisteme software pentru loterii,
jocuri online, jocuri de noroc și pariuri, software
și sisteme software menite pentru a fi utilizate
în contabilitate, prelucrarea plăților, conversie
valutară, organizarea și găzduirea turneelor,
precum și alocarea și distribuirea banilor de
premii, software, sisteme de software, platforme
de software, hardware și firmware menite
pentru a fi utilizate în industria loteriei, jocurilor
online, jocurilor de noroc și pariurilor, respectiv
exploatarea și organizarea loteriilor, prelucrarea
pariurilor și jocurilor de noroc, gestionarea și
urmărirea pariurilor,  prelucrarea,  gestionarea, 
calcularea, monitorizarea  și  urmărirea 
tranzacțiilor, fondurilor  și  plăților,  ținerea 
registrelor,  software, sisteme  de  software, 
platforme  de  software, hardware  și  firmware 
pentru  a  fi  utilizate la  calcularea  și 
monitorizarea probabilităților,mizelor, șanselor, 
și  profiturilor,  calcularea, alocarea, 
monitorizarea  și  distribuția  plăților și 
comisioanelor, administrarea, gestionarea
comercială, gestionarea bazei de date și
gestionarea datelor pentru gestionarea și
administrarea aspectelor financiare, software,
sisteme de software, platforme de software,
hardware și software menite pentru a fi
utilizate la gestionarea numerarului, analiza,
identificarea și analiza riscurilor, identificarea
și gestionarea fraudelor, afișarea și analizarea
informațiilor și a datelor cu privire la conduita
clienților și tranzacțiile clienților, exploatarea
mașinilor utilizate în de loterie, pariuri și jocuri
de noroc, prestarea de servicii de pariuri
online, software pentru jocurile pe calculator și
electronice, echipament pentru jocurile online,
respectiv terminalele pentru loteria, jocurile
de noroc și pariurile electronice, programe
de jocuri pe calculator multimedia interactive,
software pentru mesageria online, software
pentru aplicații pe calculator pentru telefoane
mobile, calculatoare tabletă, software pentru
căutarea online menit pentru a fi utilizat pe
telefoane mobile, software pentru calculator
care să permită căutarea datelor, programe
pentru jocuri video interactive, software pentru
aplicații care să conțină și jocuri pe calculator,
software pentru jocuri menit pentru a fi utilizat
pe telefoane mobile, tablete și alte dispozitive
mobile electronice, software pentru jocuri care
poate fi descărcat pe telefoanele mobile, tablete
și alte dispozitive mobile electronice, software
și hardware pentru calculator în legătură cu
jocurile, jocurile online, jocurile de noroc,
activitățile de cazino, bingo, jocuri cu câștig
instant (instant-win), loterie și pariuri, software
pentru calculator utilizat pentru a permite

38. Prestarea de servicii de telecomunicații
și comunicații în industria loteriei, jocurilor
online, jocurilor de noroc și pariurilor, respectiv
asigurarea accesului prin telecomunicații
la serviciile din domeniul jocurilor de
noroc și pariurilor prin internet, asigurarea
accesului la paginile de internet, asigurarea
accesului la internet, furnizarea de informații,
expertiză și consultanță în legătură cu
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații,
respectiv, comunicarea electronică a fișierelor
audio, video și de jocuri transmise prin streaming
și  care  pot  fi  descărcate,  prin  rețele  de 
comunicații pe  calculator  și  electronice, 
asigurareasaloanelor virtuale online, platforme 
informative și  forumuri  pentru  transmiterea  de 
mesaje întreutilizatorii de calculatoare pentru 
divertisment, muzică,  concerte,  materiale 
video,  radio,  TV, filme,  știri,  evenimente 
sportive,  jocuri  și  evenimente  culturale, 
servicii  de  transmitere online  (webcasting), 
transmiterea  electronică  a mesajelor,  servicii 
de  conectivitate  și  acces  la rețelele  de 
telecomunicații  electronice  pentru transmiterea 
sau receptarea de conținut  audio, video,  de 
jocuri  sau  multimedia,  închirierea timpului  de 
acces  la  bazele  de  date  de  pe
calculatoare, asigurarea facilităților online, prin
intermediul unei rețele globale între calculatoare
și alte rețele de calculatoare și comunicații
electronice, pentru a permite utilizatorilor accesul
la conținutul multimedia, servicii portal internet,
servicii portal web, prestarea de servicii pentru

36. Servicii aferente cardurilor de debit și de
credit în legătură cu jocurile online, jocurile
de noroc și pariurile, servicii financiare și
monetare, tranzacții financiare prin carduri de
credit electronice, prelucrarea plăților prin card
de credit.

35. Servicii de publicitate și informații
comerciale, prin internet, servicii de gestionare
a afacerilor, administrarea afacerilor, servicii
de gestiune a bazelor de date, administrarea
relațiilor comerciale ale francizelor.

28. Echipamente de jocuri online, respectiv
mașini utilizate la jocurile online.

căutarea, scanarea și recuperarea informațiilor,
paginilor de internet, precum și altor resurse
disponibile pe rețelele globale de calculator
pentru alte persoane., software pentru calculator
utilizat pentru a permite căutarea, scanarea și
recuperarea informațiilor, paginilor de internet,
precum și altor resurse disponibile pe rețelele
globale de calculator pentru alte persoane.
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bandă  largă, toate serviciile menționate mai 
sus în legăturăcu serviciile de jocuri online, 
jocurilor  de noroc,  pariurilor,  bingo, 
competiție,  cazino, amuzament  și 
divertisment, furnizarea de informații, expertiză 
și  servicii  de  consultanță  în  legătură  cu 
toate  serviciile  menționate  mai sus, 
comunicările  prin  terminale  de  calculatoare,
comunicări în cadrul rețelelor electronice,
asigurarea accesului la bazele de date,
transmiterea ajutată de calculator a jocurilor prin
rețele de calculatoare, asigurarea accesului la
un sistem de rețele pentru mai mulți utilizatori,
care să permită acces la informații privind jocurile
online și pariurile și servicii prin televiziune,
internet, alte rețele și alte canale media sau de
comunicare, asigurarea unui portal online pentru
clienți în vederea participării la pariurile online.
41. Servicii de loterie, jocuri de noroc, jocuri
online și pariuri, prestarea de servicii de loterie,
jocuri de noroc, jocuri online și pariuri prin
intermediul paginilor de internet și rețelelor
globale de calculatoare, servicii de pariuri,
servicii de educație, respectiv furnizarea de
cursuri, seminarii, ateliere, clase, tutoriale și
cursuri online de instruire și pregătire în domeniul
calculatoarelor în legătură cu utilizarea software-
ului și sistemelor de software pentru industriile
de loterie și pariuri, furnizarea de informații,
expertiză și consultanță în legătură cu serviciile
de loterie și pariuri, servicii de cazino, servicii
de jocuri de noroc, servicii de divertisment,
competiții (divertisment), jocuri electronice, jocuri
de noroc, servicii de întrebări și servicii de
competiții prestate prin intermediul internetului
sau online de pe o rețea de calculatoare
sau o bază de date ținută pe calculator, de
pe telefonul mobil și televiziune, furnizarea
de publicații electronice online, servicii de
informații și consultanță în legătură cu toate
serviciile menționate mai sus, servicii de jocuri
electronice, inclusiv furnizarea de jocuri pe
calculator online, pe rețele sociale, sau prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizarea de jocuri electronice pentru a fi
descărcate pe telefoane mobile, tablete și alte
dispozitive mobile electronice, furnizarea de
jocuri electronice interactive cu un singur jucător
și cu mai mulți jucători prin internet, rețele
de comunicare electronică sau printr-o rețea
globală de calculatoare, publicarea de software
pentru jocuri pe calculator, software pentru
jocuri electronice și jocuri video, furnizarea de
informații în legătură cu divertismentul online
dintr-o  bază   de   date  ținută   pe  calculator  a
internetului, asigurarea facilităților de casă

de  jocuri,  exploatarea  stabilimentelor  de 
jocuri  online,  sălilor  de  jocuri  și  cazinourilor,
exploatarea stabilimentelor de jocuri online,
servicii de jocuri online, jocuri de noroc și
pariuri, servicii de exploatare a jocurilor cu câștig
imediat, serviciile de pariuri sportive, tombole
și rețele de pariuri sportive online, jocuri de
cazino, inclusiv jocuri de ruletă, automate, jocuri
de bingo, blackjack, keno, baccarat, taloane de
răzuit, jocuri de poker și pariuri sportive, servicii
de rețele de poker, saloane de joc de cărți cu mai
mulți jucători prin internet, organizarea, producția
și prezentarea turneelor, competițiilor, jocurilor și
evenimentelor, servicii de divertisment și servicii
interactive de divertisment, inclusiv prestarea
tuturor serviciilor menționate mai sus prin diverse
platforme tehnologice, inclusiv, dar fără a se
limita la aceasta, prin intermediul televiziunii,
televiziunii interactive, telefoniei, dispozitivelor
mobile sau manuale sau furnizate online dintr-
o bază de date ținute pe calculator sau prin
internet, organizarea activităților de divertisment,
amuzament, concurență, jocuri online, jocuri de
noroc, pariuri, jocuri de cărți, pariuri sportive și 
tombole,  asistență și servicii  de consultanță și 
furnizarea  de  informații  cu  privire la  toate 
serviciile  menționate  mai  sus,  serviciile unui 
agent  de  pariuri  sportive,  organizarea  și
desfășurarea loteriilor și pariurilor, precum și în
legătură cu meciurile de fotbal, organizarea și
desfășurarea concursurilor și competițiilor, offline
și online prin intermediul unei baze de date
ținute pe calculator sau prin internet, servicii
(divertisment) de curse, jocuri de noroc cu și fără
miză  în  bani,  pariuri,  divertisment,  bingo,
cazino,  jocuri  de  noroc  cu  și  fără  miză în 
bani,  jocuri  electronice,  jocuri  media,  turnee,
poker și alte jocuri de cărți, jocuri de abilități
în loterii, precum și online prin intermediul unei
baze de date ținute pe calculator, telecomunicații
și internet.
42. Consultanță în calculatoare, servicii
de consultanță în software, proiectare,
instalare, programare și mentenanță software,
customizare software, servicii de consultanță în
domeniul dezvoltării de software, dezvoltare de
software, închiriere de software, inginerie de
software, actualizare de software, programare
de calculatoare, proiectare sisteme de
calculatoare, găzduirea de pagini de internet,
găzduirea de facilități online pentru alte
persoane, proiectare și creare de jocuri, software
și jocuri electronice pentru alte persoane,
furnizarea de consultanță și informații în
legătură cu dezvoltarea și customizarea de
software, servicii de consultanță tehnică în
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───────

(210) M 2020 01557 (111)181797
(151) 27/02/2020
(732) Big Fish Media SRL, BLVD

MIRCEA VODA NR. 34, BL. M1,
SC. 1, ET.3, AP. 10, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OinVitatie
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de calculator, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe site-uri
web.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de comenzi online, furnizare de servicii online
de licitație, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
administrare a programelor de vânzări și de
stimulente promoționale, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale.
41. Furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, servicii de divertisment furnizate prin
transmisii continue online.

───────

(210) M 2020 04269 (111)181695
(151) 23/06/2020
(732) ȘTEFANIA CRISTESCU, STR.

SĂVINEȘTI NR. 5, BLOC C, AP. 65,
ETAJ 10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Coach(It)UP

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Instruire cu privire la dezvoltarea personală,
organizare și coordonare de cursuri de formare,
seminarii și ateliere de lucru (instruire),
consultanță în materie de formare, publicare
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicare de manuale de instruire, publicare de
ghiduri pentru instruire.

───────

legătură  cu  exploatarea  activității  de  jocuri 
online,  implementarea  sistemelor  de  software
de  calculatoare  pentru  prelucrarea  datelor,
consultanță și servicii de suport tehnic
în legătură cu software-ul de calculatoare,
servicii de suport tehnic, respectiv actualizarea
și mentenanța software-ului de calculatoare,
servicii de integrare a sistemului de calculatoare,
proiectare, realizare schițe și texte solicitate
pentru compilarea paginilor de internet, crearea,
mentenanța și găzduirea paginilor de internet ale
altor persoane, servicii de proiectare, informații,
expertiză și servicii de consultanță în legătură
cu toate cele de mai sus, proiectare și
dezvoltare de aplicații mobile, mentenanță baze
de date, servicii în domeniul calculatoarelor,
respectiv crearea unui mediu virtual online
pentru a permite utilizatorilor de calculatoare
să beneficieze de și să participe la pariuri și
jocuri prin intermediul telefoanelor inteligente,
calculatoarelor  tabletă,  laptop-urilor  și
dispozitivului   digital   personal conectat la o
rețea mobilă șide calculator, programarea pe
calculator  a jocurilor  pe  calculator, proiectarea
și dezvoltarea jocurilor electronice, furnizarea
de  informații, expertiză  și  consultanță  în 
legătură cuelementele de hardware și software 
în domeniultelecomunicațiilor.
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(210) M 2020 04279 (111)182136
(151) 23/06/2020
(732) SEKAL IMOB SRL, STR.

CARPATILOR NR. 21, MEZANIN 1,
BLOC 4, SCARA A, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

bagatelle

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04903 (111)181624
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Lactatele Dornelor

Cu apricarea prevederilor art.22 alin.1 din
Legea 84/1998, republicată, pentru elementul
verbal "LACTATELE", din conţinutul mărcii.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
şvaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04929 (111)181599
(151) 16/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA , STR. ION

SLĂTINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Cascaval Dornean
Cu aplicarea prevederilor art.22 alin.1) din

Legea 84/1998, republicată, pentru elementul
verbal "CAŞCAVAL" din conţinutul mărcii.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04930 (111)181625
(151) 16/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA , STR. ION

SLĂTINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Svaiter Dornean
Cu aplicarea prevederilor art. 22 alin. 1) din

Legea 84/1998, republicată, pentru elementul
verbal „SVAITER”, din conţinutul mărcii.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită

───────
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(210) M 2020 04931 (111)181623
(151) 16/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA , STR. ION

SLĂTINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Lactate Dornene
Cu aplicarea prevederilor art.22 alin.1) din

Legea 84/1998, republicată, pentru elementul
verbal "LACTATE" din conţinutul mărcii.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 05592 (111)181866
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030602

(540)

gekko pp-r pipes & fittings

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.11.10;
29.01.03

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, țevi (componente ale instalațiilor
sanitare) / țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru țevile de gaz, accesorii de siguranță
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru baie, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
lavoare, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, țevi de scurgere (accesorii pentru instalații
de apă și canal), țevi de scurgere pentru căzi de
baie, țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
robinete pentru țevi, fitinguri pentru baie, fitinguri
pentru baie cu aer cald, robinete pentru țevile
de apă / robineți pentru țevile de apă, robinete
pentru țevi și conducte / robineți pentru țevi și
conducte, robinete / robineți.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice, țevi din polistiren, polietilenă,
poliuretan și polipropilenă, fitinguri, nemetalice,
pentru conductele de aer comprimat, fitinguri,
nemetalice, pentru țevile flexibile, fitinguri,
nemetalice, pentru țevile rigide.
19.  Ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru
construcții, țevi de scurgere, nemetalice, țevi
de presiune, nemetalice, țevi rigide, nemetalice,
pentru construcții, țevi de apă, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele
11, 17,19 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenție de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Extracții miniere, forare pentru petrol și gaze,
curățarea și repararea cazanelor, întreținerea
și repararea arzătoarelor, curățarea coșurilor
de fum, consultanță în construcții, instalarea
și repararea aparatelor electrice, instalarea
și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, instalarea, întreținerea și
reparația mașinilor, lucrări de instalație de
apă și canal, repararea pompelor, recositorire,
reconstruirea motoarelor uzate sau parțial
distruse, furnizarea informațiilor legate de
reparații, protecție anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05819 (111)181622
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PITA GalDan
Cu aplicarea prevederilor Art. 22 alin. (1) din

Legea 84/1998, republicată în anul 2020,
pentru denumirea „PITA” din conținutul mărcii.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Lipii cu pui, pâine pita, Produse alimentare
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate din făină de cereale.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 05998 (111)182020
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

RAFTUL CU BAUTURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi răcoritoare aromatizate.
33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vin spumant,
vinuri îmbogățite, vinuri spumante, vinuri dulci,
vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin de struguri,
vin de căpșuni, vin slab alcoolizat, vin pentru
gătit, vin de mure, vin de fructe, vinuri de
desert, vinuri cu alcool, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vin spumant de struguri, vin
spumant de fructe, vinuri cu indicație geografică
protejată, băuturi pe bază de vin, vin de zmeură
neagră (bokbunjaju), băuturi care conțin vin
(șprițuri), piquette (băutură pe bază de vin),
băuturi aperitive pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, vinuri cu denumire de
origine protejată, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi distilate, băuturi spirtoase,
băuturi
aperitiv, băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
spirtoase tonice aromatizate, băuturi alcoolice
din fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice de tip
bitter, băuturi spirtoase japoneze regenerate
(naoshi), băuturi pe bază de rom, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
pe bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază
de ceai, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi alcoolice preamestecate, altele
decât cele bazate pe bere.

CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061926,
ROMANIA
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35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, Servicii de informare comercială cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizarea
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea şi coordonarea de expoziţii de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovarea
vânzărilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, realizarea de târguri
comerciale, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, realizarea de târguri
şi expoziţii comerciale virtuale online, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de expuneri comerciale de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,

furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi
online omputerizate, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
39. Livrare de vinuri, servicii de livrare, livrarea
de mărfuri, livrare de alimente, transport și livrare
de bunuri, livrare de produse de băcănie, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de băuturi spirtoase, livrare și
depozitare de bunuri, servicii de curierat pentru
livrarea de mărfuri, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servire
de băuturi alcoolice, servire de alimente și
băuturi, asigurarea de hrană și băuturi, servirea
de băuturi în microberării, servirea de băuturi
în berării, servicii pentru furnizarea de băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, închirieri
de distribuitoare automate de băuturi, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
restaurante (servirea mesei), servire de mâncare
pentru persoanele fără adăpost sau pentru
persoanele defavorizate, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de catering, servicii
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de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, închiriere de echipament de catering,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții.

───────

(210) M 2020 06133 (111)182148
(151) 31/08/2020
(732) RORA CONSING SRL, STR. GARII

NR. 6, JUD. BRASOV, RASNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, APT.
19, SECTOR 1 , BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

KEMTEK K-SEPT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante de uz menajer.

───────

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IBUGESIC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate medicale şi farmaceutice pentru
ameliorarea durerii cauzate de diverse afecţiuni,
cum ar fi durerea de cap, durerea dentară,
crampele menstruale, durerile musculare sau
artrita, pentru a reduce febra şi pentru a ameliora
durerile minore şi durerile cauzate de răceala
obişnuită sau gripa.

───────

(210) M 2020 06164 (111)181339
(151) 01/09/2020
(732) CIPLA LIMITED, CIPLA HOUSE,

PENINSULA BUSINESS PARK,
GANPATRAO KADAM MARG,
LOWER PAREL 400 013
(MAHARASHTRA), MUMBAI,
INDIA
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(210) M 2020 06680 (111)181970
(151) 22/09/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319 E,
CLADIREA B, OB,6A, BUCURESTI,
SECTOR 6, ROMANIA

(540)

BOTTEGA HOME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.25

clase:
5. Preparate și articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, suplimente
alimentare de uz medical și preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă (altele decât
articolele de toaletă).
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare.

───────

(210) M 2020 06970 (111)182163
(151) 30/09/2020
(732) SC ALBRAU PROD SA, STR.

GRIGORE MANOLESCU NR. 7A,
BIROU 1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Zimbru

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 03.04.13;
24.01.09; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

(210) M 2020 07006 (111)181576
(151) 01/10/2020
(732) Asociația LIKE Bucharest,

STR. AXINTE URICARIUL
NR.18, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Școala Altfel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția

(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe (591) Culori revendicate: galben, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07027 (111)181982
(151) 08/10/2020
(732) S.C. PRESTIGE MOB S.R.L., STR.

UNITĂȚII NR. 38, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Prestige

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2020 07090 (111)181697
(151) 05/10/2020
(732) LOGO CUPS S.R.L., STR. RODNEI

NR.10, CORP C, AP.1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400393,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SARGUINTEI NR.39, AP.12, JUDEȚUL
CLUJ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

VITRUS

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit şi articole pentru
masă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, recipiente din ceramică, cutii
de ceramică, cutii din ceramică, ornamente din
ceramică, ornamente de ceramică, crăticioare
din ceramică, pușculițe din ceramică, ghivece din
ceramică, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
veselă din ceramică, căni din ceramică, vase
de ceramică, ghivece de ceramică, vase
din ceramică, statuete din ceramică, sculpturi
din ceramică, statuete de ceramică, busturi
realizate din ceramică, căni confecționate din
ceramică, cupe confecționate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, servicii de cafea de ceramică,
produse din ceramică pentru bucătărie, pitici
de grădină din ceramică, cutii de ceramică
pentru monede, vase pentru copt din ceramică,
vaze din ceramică pentru podea, lucrări de

(591) Culori revendicate: roz, portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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artă confecționate din ceramică, artă murală din
ceramică în 3D, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, vase de uz casnic termoizolate
de ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceramică, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sancai din dinastia Tang (ceramică emailată
în trei culori), statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, vase
pentru condimente, vase de lut, vase pentru
păstrarea usturoiului, veselă, servicii (veselă),
platouri (veselă), veselă, articole de bucătărie și
recipiente, porțelan pentru uz casnic, articole din
portelan pentru uz casnic, seturi căni de ceai,
recipiente pentru ulei (oliviere), recipiente pentru
oțet (oțetare), cești, carafe, vase, capace pentru
vase, untiere, vase de băut, vase pentru legume,
fructiere, recipiente pentru bucătărie, suporturi
pentru meniuri, căni, boluri, boluri de salată,
solnițe, farfurioare, cupe (veselă), servicii de
ceai (veselă), servicii de cafea (cești și farfurii),
supiere, seturi de condimente, zaharnițe, farfurii
de masă, platouri, ceainice, suporturi pentru
pahare, statui, figurine din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare în legătură cu ustensile şi
recipiente de uz casnic sau de bucătărie, vase
de gătit şi articole pentru masă, servicii de
vânzare în legătură cu materiale de construcție
nemetalice, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, ghips folosit în ceramică, tuburi din
ceramică și ciment, articole din ceramică pentru
construcții, mase refractare din ceramică pentru
căptușirea cuptoarelor metalurgice, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
faianță, servicii de vânzare în legătură cu
monumente nemetalice, servicii de vânzare în
legătură cu monumente din ceramică.

───────

(210) M 2020 07300 (111)182127
(151) 13/10/2020
(732) ARTIST PARTY SHOW S.R.L.,

STR. CIMPULUI NR. 16A, AP. 1,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

COLORICII
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;

26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
cursuri de corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuţie de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată

(591) Culori revendicate: alb, roșu, portocaliu,
galben, verde, indigo, albastru, violet,
bleu, roz, mov
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electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de model pentru artişti,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, pictură pe
faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/

servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), închirierea
de jucării, traducere, meditaţii, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07327 (111)181324
(151) 15/10/2020
(732) DECORPORATE MEDIA SRL,

STR. GENERAL PETRE POPOVAT
58, SECTOR 6, BUCURESTI,
060314, ROMANIA

(540)

PHARMATALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
producția de clipuri publicitare, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, aranjarea vitrinelor pentru magazine.

───────
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(210) M 2020 07455 (111)182150
(151) 16/10/2020
(732) OMNIDATA SRL, STR. FRATII

GOLESTI NR. 108A, ET.1, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200060, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAR
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software pentru calculator,
descărcabile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru aplicații
web și servere, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date.

───────

(210) M 2020 07504 (111)182157
(151) 19/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEO PURPLE TROPIC MIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 07665 (111)181724
(151) 23/10/2020
(732) PENTAROM SRL, STR. NEGRU

VODA NR.225, JUDEȚUL ARGEȘ,
CAMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IEZER APĂ NATURALĂ
MICROBIOLOGIC PURĂ
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1009427/05.04.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii
APĂ NATURALĂ MICROBIOLOGIC PURĂ

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

clase:
32. Apa, ape minerale şi gazoase.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu apa, ape
minerale si gazoase.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07726 (111)181653
(151) 27/10/2020
(732) NIKOLAOS SANIDAS, GRECIA,

MYTILINI, GRECIA
(540)

Cador horeca
Cu apricarea prevederilor art.22 alin.1 din

Legea 84/1998, republicată, pentru elementul
verbal "HORECA", din conţinutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08607 (111)181778
(151) 26/11/2020
(732) DUMITRESCU REMUS-CRISTIAN,

CALEA SAGULUI NR.83, BL.9,
ET.7, AP.30, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PETRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor,
promovarea vânzărilor, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 08658 (111)181310
(151) 27/11/2020
(732) VICENȚIU FLOREA, STR.

(540)

R:. L:. Phoenix
32 Or:. București

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru,
portocaliu

SUBCETATE 76, ET. 3. AP.
8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 09327 (111)181890
(151) 23/12/2020
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR. 1, JUDEȚUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, NAVROM RIVER,
CAM. 302, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, 800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Rotițe Ronțăilă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 29.01.15; 03.05.01; 27.05.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Migdale (fructe) proaspete, arahide,
proaspete, seminţe de cereale, neprocesate,
susan comestibil, neprocesat , cereale, cereale
si seminte crude, seminte de in neprocesate,
seminte de susan neprocesate, seminte de mac
neprocesate.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de
afişare a produselor, servicii de târguri

comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
consultanță în managementul afacerilor și
organizare, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comanda prin posta, publicitate
radio, publicitate televizata, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promotionale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comert şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata si en-gros,
servicii de agenție de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi si vânzări online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
publicare de materiale publicitare online, servicii
oniline de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: produse de
panificatie, covrigi, covrigi simpli, covrigi cu
mac, covrigi cu susan, covrigi pe sir, covrigi
pentru bere, covrigi sărați, covrigei vanilați,
covrigei cu spanac, covrigei cu lapte si miere,
covrigei cu masline, covrigi cu tărâțe fără
sare și fără zahăr, covrigei mini pretzels,
drojdie, praf de copt, scorţişoară (condiment),
cuişoare (condiment), miere, melasa, zahăr,
cacao, jeleuri de fructe (dulciuri), fursecuri,
fursecuri cu glazură, fursecuri cu cremă,
fursecuri umplute, piscoturi, biscuiti, biscuiti
de casa, biscuiti cu gem, biscuiti cu creme,
dulciuri, rulorui, făină, pufuleți, covrigei, sărățele,
sticksuri, crochete, biscuiți aperitiv, migdale
(fructe), arahide, proaspete, seminţe de cereale,

(591) Culori revendicate: mov, alb, portocaliu,
roșu, negru

30. Produse de panificatie, covrigi, covrigi
simpli, covrigi cu mac, covrigi cu susan, covrigi
pe sir, covrigi pentru bere, covrigi sarati, covrigei
vanilati, covrigei cu spanac, covrigei cu lapte si
miere, covrigei cu masline, covrigi cu tărâțe fără
sare și fără zahăr, covrigei mini pretzels, drojdie,
praf de copt, scorţişoară (condiment), cuişoare
(condiment), miere, melasa, zahar, cacao, jeleuri
de fructe (dulciuri), fursecuri, fursecuri cu
glazura, fursecuri cu crema, fursecuri umplute,
piscoturi, biscuiti, biscuiti de casa, biscuiti cu
gem, biscuiti cu creme, dulciuri, rulorui, faina,
pufuleti, covrigei, saratele, sticksuri, crochete,
biscuiti aperitiv.
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───────

(210) M 2021 00024 (111)181722
(151) 05/01/2021
(732) RAZVAN GHEORGHE, STRADA

TELITA NR. 13, BLOC 116,
SCARA 1, ETAJ 2, APARTAMENT
11, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PODUL
(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.03;

29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Buletine de știri (materiale tipărite).
35. Servicii de publicitate politică, servicii de
relaţii media, organizare de abonamente la
pachete media, abonament la un pachet media
de informații, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor.
36. Consultanță pentru finanțare politică.
38. Emisiuni de știri (transmisii), transmitere
electronică de știri, servicii de agenții de știri
electronice, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), transmisie tv prin internet,
emisiuni televizate (transmisiuni), transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, furnizare de informații privind
comunicațiile media.

41. Furnizare de programe televizate de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
servicii de reporteri de știri, producție de
emisiuni de televiziune, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare de
știri referitoare la sport, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
furnizare de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, divertisment
interactiv, divertisment televizat, divertisment
on-line, divertisment pe internet, divertisment
în direct, divertisment, pregătire de programe
documentare pentru difuzare, producție de
documentare, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații.
42. Creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și întreținere de site-uri web pentru
terți, consultanță privind crearea și proiectarea
de site-uri web.
45. Consultanță politică în domeniul politic,
cercetare juridică și analiză politică, servicii de
informare politică, consiliere (mediere) politică,
servicii de anchete juridice.

───────

(210) M 2021 00292 (111)182161
(151) 18/01/2021
(732) BIODENTIX PRO SRL, STR. DR.

LOUIS PASTEUR, NR. 38, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Biodentix Pro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

neprocesate,  susan comestibil,  neprocesat,
cereale, cereale si seminte crude seminte de in,
seminte de susan, seminte de mac.

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roșu, negru, gri

(591) Culori revendicate: roz (HEX #cc3399),  
gri (HEX #666666)
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10. Aparate şi instrumente stomatologice.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire.

───────

(210) M 2021 00392 (111)181735
(151) 20/01/2021
(732) RESTAURANTE TRATTORIA IL

CALCIO SRL, SOS. NORDULUI
NR. 7-9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRATTORIA IL CALCIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 21.03.01; 27.05.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi.

───────

(210) M 2021 00499 (111)181738
(151) 25/01/2021
(732) STEFAN MATEI, ALEEA

DUMBRAVITA, NR. 2A, BL. 229A,
APT. 95, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Six Pizza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza conservată, pizza
congelată, pizza (preparată), pizza împăturită
(calzone).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de pizzerii.

───────

(591) Culori revendicate: gri închis (HEX
#39332e), bej (HEX #d1c0ac), maro
(HEX #87725c), portocaliu (HEX
#d59554)
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(210) M 2021 00579 (111)181351
(151) 27/01/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
PIATA UNIRII NR 1, CAM 133,
JUD BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VISIT ORADEA
In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1022446 din data

13.08.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: VISIT ORADEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 02.09.01;
24.09.01; 24.09.02; 24.09.03; 24.09.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone Warm
Red C), albastru închis (Pantone 533
C), albastru deschis (Pantone 7459
C), portocaliu (Pantone 1645 C), mov
(Pantone 682 C), galben (Pantone
1245 C), verde (Pantone 7731 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate
ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de
corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, cizme, cizme
pentru sporturi, pantaloni de călărie pentru
purtare, camizole, caschete, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,

paltoane, gulere (îmbrăcăminte), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, pantofi de fotbal/ghete de
fotbal, încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
trenciuri (îmbrăcăminte), galoşi, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte, articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de bal mascat, mănuşi
cu un deget, curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociclişti, apărători de urechi (îmbrăcăminte,
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, saronguri, panglici pentru purtare,
eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
plătci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de
schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, măşti de somn, papuci,
furouri (lenjerie de corp), şosete, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghetre/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
ciorapi care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, pantaloni (am.), uniforme
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
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veste/jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.

consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
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datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale

sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment) organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii),  servicii  de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri,  servicii  de cluburi  de noapte (divertisment),
şcoli de grădiniţă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii  electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online  de imagini  video,  nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
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───────

(210) M 2021 01398 (111)181554
(151) 22/02/2021
(732) SC MOTOR HOUSE START-

UP SRL, SAT SABANGIA, COM.
SARICHIOI, NR 84, CAM. 2, ,
COMUNA SARICHIOI, TULCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDEŢ GALAŢI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

BLUEWAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Organizarea transportului, transport fluvial
cu barca, transport fluvial, transport nautic,
servicii de rezervare de locuri pentru transport
nautic.
41. Organizare de activități sportive și competiții
sportive, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment.

───────

religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică, instruirea în
artele marțiale, dresarea animalelor, servicii de
jocuri de noroc, predarea gimnasticii, închirierea
de acvarii interioare.
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(210) M 2021 01457 (111)182021
(151) 23/02/2021
(732) CORYLACEA JV SRL, STR.

ARDEALULUI, NR. 27/A, JUDEŢ
ARAD, ARAD, 440011, ARAD,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Sallofrux Organic
Sea Buckthorns

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1024626/06.09.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Organic Sea Buckthorns

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
29. Fructe preparate, fructe tăiate, fructe
congelate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
congelate, fructe coapte, fructe conservate,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe, gătite, fructe
fermentate, fructe deshidratate, pastă de fructe,
coji de fructe, fructe în conservă, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, jeleuri de fructe,
fructe la borcan, fructe în saramură, pulpă de
fructe, pectină din fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, praf de fructe, conserve de
fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe, rulouri
de fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe,
fructe de mare preparate, fructe conservate în
alcool, fructe de avocado procesate, fructe de
mango preparate, fructe de papaia preparate,
fructe feliate la borcan, fructe feliate, la conservă,
produse din fructe uscate, tartă umplută cu
fructe, cremă tartinabilă din fructe, aranjamente
de fructe procesate, fructe de pawpaw uscate,

fructe de pădure, conservate, fructe de torreya,
preparate, pastă de fructe presate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, produse tartinabile din fructe,
fructe cu coajă lignificată asezonate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu coaja
lignificată procesate, iaurturi cu gust de fructe,
gustări pe bază de fructe, supă de fructe de
pădure, amestecuri de fructe și nuci preparate,
gustări pe bază de fructe confiate, sucuri din
fructe utilizate la gătit, fructe uscate cu coaja
lemnoasă aromate, gustări pe bază de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, batoane pe bază de
fructe ca substituți alimentari, umpluturi pe bază
de fructe pentru prăjituri și tarte, creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate altele decât uleiurile
esenţiale, uleiuri cu mirodenii, uleiuri și grăsimi,
uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri de uz
alimentar, uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, unt cu plante
aromatice, flori comestibile, preparate, flori
uscate comestibile, flori comestibile preparate, în
formă cristalizată, afine preparate, afine uscate,
dulceață de afine, alune prăjite, cremă de
alune, alune sărate preparate, unt de alune
cashew, unt preparat din alune, alune de
pădure preparate, pastă tartinabilă de alune, nuci
glasate, nuci opărite, nuci uscate, nuci preparate,
nuci comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, semințe

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de fructe, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, plante fructifere vii,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe
și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de păducel, fructe proaspete de
myrica, coșuri cadou cu fructe proaspete,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
neprelucrate sub formă de bobițe, fructe
brute sub formă de bobițe, fructe proaspete,
nuci proaspete, legume și ierburi proaspete,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști
naturali, arbuști ornamentali naturali, arbuști
de durian, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de
iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de in
comestibile, neprocesate, plante, bulbi (plante),
plante leguminoase, plante naturale, plante
uscate, plante agățătoare, plante proaspete,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, plante bulbi pentru horticultură,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante și
flori naturale, plante vii pentru acvarii, plante
pentru iazuri (vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), flori proaspete, flori tăiate, flori
uscate, flori conservate, buchete din flori uscate,
corsaje din flori proaspete, bulbi de flori,
flori proaspete comestibile, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, flori conservate
pentru decorare, afine crude, afine neprelucrate,

afine proaspete, afine sălbatice, proaspete,
alune neprelucrate, alune, proaspete, nuci
neprelucrate, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
nuci comestibile (neprelucrate).

───────

(210) M 2021 01498 (111)182022
(151) 24/02/2021
(732) CORYLUS AVELLANA SRL, STR.

COLONIA CÂMPUL DUMBRAVA
ROȘIE, NR. 1, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

HAZEFRUX Organic Hazelnuts
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1024627/06.09.2021,

mandatarul solicitantului nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Organic Hazelnuts

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13

(591) Culori revendicate:roz, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alune prăjite, cremă de alune, alune sărate
preparate, unt de alune cashew, unt preparat
din alune, pastă tartinabilă de alune, alune
de pădure preparate, gustări pe bază de
alune, creme tartinabile pe bază de alune,
fructe preparate, fructe tăiate, fructe congelate,
fructe uscate, fructe glasate, fructe congelate,
fructe coapte, fructe conservate, fructe confiate,
fructe glazurate, fructe aromatizate, fructe
feliate, fructe, gătite, fructe fermentate, fructe
deshidratate, pastă de fructe, coji de fructe,
fructe în conservă, fructe lychee procesate,
tocătură din fructe, jeleuri de fructe, fructe la
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borcan, fructe în saramură, pulpă de fructe,
pectină din fructe, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, praf de fructe, conserve de fructe,
cremă de fructe, piureuri de fructe, rulouri de
fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe, fructe
de mare preparate, fructe conservate în alcool,
produse din fructe uscate, tartă umplută cu
fructe, cremă tartinabilă din fructe, aranjamente
de fructe procesate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de pădure, conservate, fructe de torreya,
preparate, pastă de fructe presate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, produse tartinabile din fructe,
fructe cu coajă lignificată asezonate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, deserturi pe bază
de fructe, fructe cu coajă lemnoasă gătite,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lignificată procesate, iaurturi cu gust de
fructe, gustări pe bază de fructe, supă de
fructe de pădure, amestecuri de fructe și nuci
preparate, gustări pe bază de fructe confiate,
sucuri din fructe utilizate la gătit, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, umpluturi pe bază de fructe
pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, paste preparate din
fructe cu coajă lemnoasă, băuturi din lapte
cu conținut de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, umpluturi
pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte, creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate pentru
alimente, uleiuri de uz alimentar, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri hidrogenate de
uz alimentar, unt cu plante aromatice, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de afine,
nuci glasate, nuci opărite, nuci uscate, nuci
preparate, nuci comestibile, nuci conservate, ulei
de nuci, nuci aromate preparate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate.

31. Alune neprelucrate, alune, proaspete,

 

alune caju proaspete, fructe proaspete, fructe
crude, fructe neprelucrate, migdale (fructe),
arbuști fructiferi, pomi fructiferi, bacă, fructe
proaspete, fructe durian proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe tropicale proaspete,
semințe de fructe, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, plante fructifere vii,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe
și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de păducel, fructe proaspete de
myrica, coșuri cadou cu fructe proaspete, fructe
cu coajă lignificată proaspete, fructe sub formă
de bobițe (neprelucrate), fructe brut sub formă de
bobițe, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști
naturali, arbuști ornamentali naturali, arbuști
de durian, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de
iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de in
comestibile, neprocesate, plante naturale, bulbi
(plante), plante leguminoase, plante naturale,
plante  uscate,  plante  agățătoare,  plante 
proaspete, ierburi (plante), plante naturale vii,
plante în ghiveci, butași de plante, plante cu flori,
plante  leguminoase  proaspete,  răsaduri  de 
plante, plante  uscate  pentru  decorare,  plante 
proaspete în  ghiveci,  plante  bulbi  pentru 
horticultură, tuberculi  pentru  propagarea 
plantelor,  plante și  flori  naturale,  plante vii 
pentru  acvarii,   plante   pentru   iazuri  (vii),
plante  comestibile  naturale (neprelucrate), flori
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───────

ADVISORS SRL, STR. PARIS NR.
12, PARTER, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011816, ROMANIA

(540)

AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 01533 (111)182023
(151) 26/02/2021
(732) FRUCTUS MYRTILI SRL, STR.

ARDEALULUI NR. 27A, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Blufrux Organic Blueberries
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1024628/06.09.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Organic Blueberries”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Afine preparate, afine uscate, dulceață
de afine, coacăze negre, prelucrate, gem de
mure, fructe de pădure, conservate, supă
de fructe de pădure, fructe preparate, fructe
tăiate, fructe congelate, fructe uscate, fructe
glasate, fructe congelate, fructe coapte, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe aromatizate, fructe feliate, fructe, gătite,
fructe fermentate, fructe deshidratate, pastă de
fructe, coji de fructe, fructe în conservă, fructe
lychee procesate, tocătură din fructe, jeleuri
de fructe, fructe la borcan, fructe în saramură,
pulpă de fructe, pectină din fructe, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, praf de fructe,
conserve de fructe, cremă de fructe, piureuri
de fructe, rulouri de fructe, cipsuri din fructe,
salate de fructe, fructe de mare preparate,
fructe conservate în alcool, produse din fructe
uscate, tartă umplută cu fructe, cremă tartinabilă
din fructe, aranjamente de fructe procesate,
fructe de pawpaw uscate, fructe de pădure,
conservate, pastă de fructe presate, amestecuri

neprelucrate,  flori  tăiate,  flori  uscate,  flori 
conservate, buchete din flori uscate, corsaje 
din  flori  proaspete, bulbi  de  flori,  flori 
proaspete  comestibile, aranjamente  din  flori 
proaspete, aranjamentedin flori naturale, flori 
uscate  pentru  decorare, flori  conservate 
pentru  decorare,  afine  crude, afine 
neprelucrate,  afine  proaspete,  nuci,  nuci
neprelucrate, nuci proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), produse pentru însămânțare
(semințe), afine sălbatice, proaspete.

(210) M 2021 01508 (111)181612
(151) 25/02/2021
(732) SVN ROMANIA REAL ESTATE

(591) Culori revendicate: gri (HEX #aeadb3,
             HEX #2e2e38, HEX #72717f)

(591) Culori revendicate: albastru, violet,
verde deschis
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de fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, produse tartinabile din fructe,
fructe cu coajă lignificată asezonate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, deserturi pe bază
de fructe, fructe cu coajă lemnoasă gătite,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lignificată procesate, iaurturi cu gust de
fructe, gustări pe bază de fructe, amestecuri
de fructe și nuci preparate, gustări pe bază
de fructe confiate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
gustări pe bază de fructe uscate, umpluturi pe
bază de fructe pentru plăcinte, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, băuturi
din lapte cu conținut de fructe, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, amestecuri de snack-
uri constând din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, umpluturi
pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte, creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate altele decât uleiurile
esenţiale, uleiuri cu mirodenii, uleiuri și grăsimi,
uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri de uz
alimentar, uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, unt cu plante
aromatice, flori comestibile, preparate, flori
uscate comestibile, flori comestibile preparate, în
formă cristalizată.
31. Afine crude, afine neprelucrate, afine
proaspete, afine sălbatice, proaspete, coacăze
roșii, proaspete, coacăze roșii proaspete,
coacăze negre proaspete, mure proaspete, mure
galbene proaspete, loganberries (hibrizi între
zmeură și mure creați de john logan) proaspete,
boysenberries (hibrizi între mure și zmeură
creați de rudolph boysen) proaspete, fructe
proaspete, fructe crude, fructe neprelucrate,
migdale (fructe), arbuști fructiferi, pomi fructiferi,
bacă, fructe proaspete, semințe de fructe, fructe
goji proaspete, plante fructifere vii, amestecuri de
fructe (proaspete), boască (reziduuri de fructe),
fructe de palmier proaspete, fructe și legume
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
coșuri cadou cu fructe proaspete, fructe cu
coajă lignificată proaspete, fructe neprelucrate
sub formă de bobițe, fructe brute sub formă de

bobițe, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști
naturali, arbuști ornamentali naturali, arbuști
de durian naturali, semințe naturale, grăunțe
(semințe), semințe brute, semințe neprocesate,
semințe de iarbă, semințe de măr, semințe
de flori, semințe pentru horticultură, semințe
de grâu, semințe oleaginoase nepreparate,
semințe de legume, semințe de plantat, semințe
pentru semănat, semințe pentru agricultură,
semințe acoperite cu îngrășăminte, amestecuri
de semințe sălbatice, semințe brute și
neprelucrate, semințe pentru culturi hidroponice,
semințe neprocesate de uz agricol, semințe
comestibile în stare brută, semințe sub formă de
granule, semințe de in comestibile, neprocesate,
plante naturale, bulbi (plante) naturale, plante
leguminoase, plante naturale, plante uscate,
plante agățătoare, plante proaspete, ierburi
(plante), plante naturale vii, plante în ghiveci,
butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, bulbi plante pentru horticultură,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii,
plante pentru iazuri (vii), plante comestibile
naturale (neprelucrate), flori proaspete, flori
tăiate, flori uscate, flori conservate, buchete din
flori uscate, corsaje din flori proaspete, bulbi
de flori proaspeţi, flori proaspete comestibile,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
flori conservate pentru decorare, produse pentru
însămânțare (semințe).

───────
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(210) M 2021 01553 (111)181383
(151) 26/02/2021
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EU Tax News
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Serviciite prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentări
efectuate în scopuri culturale sau educaționale,
academii (educative), organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, servicii culturale, educaționale,
informații despre educație, examinări referitoare
la educație, organizarea și susținerea
unor evenimente educaționale, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicarea cărților, predare,
servicii educaționale, servicii de instruire,
producția de programe audio.

───────

(210) M 2021 01578 (111)181723
(151) 01/03/2021
(732) MARIUS CATALIN TUTU, STR.

MISCA PETRE NR.3, BL.M17,
SC. 2, ET.7, AP.100, BUCURESTI,
626218, ROMANIA

(540)

COOPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 01618 (111)181638
(151) 01/03/2021
(732) KX TEAMWORK SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 111-113,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

POT + FOOD WINE STORIES
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 01657 (111)181571
(151) 03/03/2021
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR.3, BL.M17, SC. 2, ET.7,
AP.100, BUCUREȘTI, 626218,
ROMANIA

(540)

DARON-LUX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie
respectiv, biscuiţi simpli sau cu cremă, turtă
dulce, fursecuri, prăjiturele, briose, napolitană,
ciocolata de casă, salam de biscuiţi, cozonac,
chec, croissant, blat de tort, foi pandişpan,
nuci de casă, marţipan, amandine, ecler,
pricomigdale, dulciuri, aluat pentru prajituri,
înghetaţă, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2021 01697 (111)181664
(151) 04/03/2021
(732) TOP LAND EXIM SRL, STR.

PIATRA MORII NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013299, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 20392,
ROMANIA

(540)

1001 de nopți
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3.  Odorizante pentru camere.

───────

(210) M 2021 01997 (111)181615
(151) 12/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

fresh all day
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1025322/10.09.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "fresh all day".

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.01;
27.01.06; 17.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi
pentru igiena feminină, scutece și șervețele
pentru incontinență, pantaloni, absorbanţi
(indispensabili) pentru incontinență.

───────
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(210) M 2021 02515 (111)181714
(151) 26/03/2021
(732) IONEL-SORIN PĂTRAȘCU, STR.

DRM. PLOPILOR, NR. 50D, JUD.
GIURGIU, MUN. GIURGIU, 080653,
GIURGIU, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

VLD LOGISTIC customs
and logistics services

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1025585/14.09.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
„LOGISTIC” și „customs and logistics services”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.23;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de secretariat și de birou, servicii de
fotocopiere, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu ridicata al echipamentelor
și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare
și de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
al materialului lemnos și al materialelor de
construcții și echipamentelor sanitare.
36. Servicii fiscale și vamale, servicii financiare
de curtaj vamal, organizarea colectării de
taxe vamale, organizare de plăți pentru taxele
vamale, organizarea returnării taxelor vamale.
39. Transport, transport terestru, transport
securizat, transport aerian, transport rutier,
transport maritim, transport fluvial, organizarea
transportului, curtaj de transport, servicii de
transport rutier, aerian, maritim, transport de
containere, transport maritim containerizat,
logistică de transport, transport și depozitare,

transport cu camionul, transport de bunuri,
transport de mărfuri, transport naval național,
informații privind transportul, pregătirea
transportului aerian, navlu (transport de mărfuri),
închirierea mijloacelor de transport, închiriere
de spații, structuri, unități și containere
pentru depozitare și transport, depozitarea
mărfurilor, servicii de depozitarea bunurilor
în orice fel de instalaţie de depozitare,
depozite sau alte tipuri de clădire pentru
păstrarea sau protejarea acestora, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea de depozite,
furnizarea de servicii de depozitare la
bord, servicii de depozitare și păstrare în
magazii, servicii de consultanță în materie
de depozitare, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, comisionare
vamală, antrepozitare vamală, antrepozitare
vamală de mărfuri.

───────

(210) M 2021 02555 (111)181299
(151) 29/03/2021
(732) GOLDEN FROG SRL, STR. MORII,

NR. 32/A/8, JUDEŢ SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

be electric, be green
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de construcții civile și industriale,
construcție de clădiri de apartamente,
construirea și amenajarea de centre comerciale,
servicii de construcție de birouri, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, izolații pentru clădiri,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), demolare de construcții civile
și industriale, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile și industriale,
construcție de fundații pentru clădiri, reparații,

(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu,
negru, alb
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reparații clădiri, servicii de instalații, supervizarea
construcțiilor pe șantier, supervizare (conducere)
de lucrări de construcții, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, informații
în domeniul reparațiilor, amenajare teritorială
pentru construcții, amenajare de terenuri
(construcții), servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de instalare a
platformelor de lucru și de construcție, instalare
de schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului,
instalarea sistemelor de securitate, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii de încărcare a vehiculelor electrice,
încărcare de baterii de vehicule.

───────

(210) M 2021 02705 (111)181334
(151) 02/04/2021
(732) EMI SHIELDING, SOS.

ALEXANDRIEI, NR. 82,
CAMERA 19 ET. 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOMENIUL VADU SĂPAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.04
(591) Culori revendicate:auriu ( Pantone 8643

C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin, vin spumant, vin alb, vin fiert, vin roșu,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vin
de fructe, vin de struguri, vin de mure, vin de
căpșuni, vinuri cu alcool, vinuri de masă, vin
pentru gătit, vinuri neacidulate, vinuri de desert,
băuturi pe bază de vin, băuturi care conțin vin
(șprițuri), vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vinuri roșii spumante, vinuri albe spumante, toate
aceste vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Dealu Mare.
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, servicii de vânzare cu amănuntul
și ridicata în legătură cu vinuri, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de publicitate, marketing și promovare pentru
vinuri, gestiunea afacerilor comerciale, asistență
în afaceri, management și servicii administrative
cu privire la vinuri, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de vinuri, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri (exceptand
transportul lor), astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
39. Livrare de vinuri, depozitare de vinuri în
condiții de temperatură și umiditate controlată,
antrepozitare vamală de vinuri
41. Publicarea de materiale tipărite referitoare
la vinuri cu exceptia celor cu scop publicitar,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului

───────
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(210) M 2021 03058 (111)182053
(151) 14/04/2021
(732) BUSINESS GSM CENTER S.R.L.,

STR. BISERICII NR. 20, JUDEŢ
SIBIU, AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BUSINESS GSM CENTER
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027613/30.09.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „BUSINESS”, “GSM” și „CENTER”.

(531) Clasificare Viena: 16.01.25; 14.03.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descarcabile,
software de calculator, suporturi media
digitale sau analogice de înregistrare şi
de stocare fără conţinut, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri

adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen [adaptoare de
cabluri] pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatoare
(încărcătoare pentru - electrice), încărcătoare
de reţele de alimentare, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descarcabile pentru
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telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, luminatoare led, lămpi cu
led, benzi cu led, lămpi de siguranţă cu leduri,
becuri cu led, becuri fluorescente, becuri de
iluminat.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri

de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane, aparate şi instalaţii de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei şi de uz sanitar, luminatoare
led, lămpi cu led, benzi cu led, lămpi de siguranţă
cu leduri, becuri cu led, becuri fluorescente,
becuri de iluminat permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

828

de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen [adaptoare de
cabluri] pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatoare
(încărcătoare pentru - electrice), încărcătoare
de reţele de alimentare, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de

baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane, aparate şi instalaţii de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei şi de uz sanitar, luminatoare
led, lămpi cu led, benzi cu led, lămpi de siguranţă
cu leduri, becuri cu led, becuri fluorescente,
becuri de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
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căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane

inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
huse pentru telefoane, aparate şi instalaţii de
iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar, luminatoare led, lămpi cu led, benzi
cu led, lămpi de siguranţă cu leduri, becuri
cu led, becuri fluorescente, becuri de iluminat,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
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telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afisaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane, aparate şi instalaţii de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei şi de uz sanitar, luminatoare
led, lămpi cu led, benzi cu led, lămpi de siguranţă
cu leduri, becuri cu led, becuri fluorescente,
becuri de iluminat, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare şi de reparaţii,
reparaţii de aparate telefonice, reparaţii sau

întreţinere de aparate telefonice, instalare de
echipamente audiovizuale, servicii consultative
privind instalarea de echipamente audiovizuale,
întreţinere de echipamente de comunicaţii,
servicii de reparaţii pentru echipamente
comerciale electronice, instalare de instrumente
de reţele de comunicaţii, înlocuirea bateriilor,
reîncărcare de baterii, servicii de încărcare
de baterii la telefoane mobile, reparaţii de
telefoane, instalaţii de telefonie, lnstalarea şi
repararea telefoanelor, reparare şi întreţinere de
telefoane inteligente, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de telefonie, reparaţii
de dispozitive electrice, reparaţii de aparate
electronice, instalaţii pentru telecomunicaţii,
instalaţii de infrastructuri de stocare, întreţinere
de aparatură electronică.

───────

(210) M 2021 03237 (111)181839
(151) 20/04/2021
(732) VLAD-ALEXANDRU PENEȘ, BD.

TINERETULUI NR. 41A, ET. 5,
AP. 54, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MIHAELA-CARMEN COZMA,
STR. VALEA ROSIE, NR. 53,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PARENtiNG IN ERA DIGITALA
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1000025/03.01.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: PARENtiNG IN ERA DIGITALA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.01;
02.07.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate: mov, roşu, portocaliu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire.
───────

(210) M 2021 03297 (111)182114
(151) 22/04/2021
(732) TIMEX SRL, BD. MARASESTI NR.

10, SC. E, AP. 97, JUD. BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

(540)

N Notarius

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.13.25; 26.04.02

clase:
9. Software utilitar descărcabil.

───────

(210) M 2021 03390 (111)181785
(151) 26/04/2021
(732) MIRCEA-PAUL TODORAN, STR.

CUZA VODĂ NR.24, AP.10, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

V Vivarius

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerț, servicii de agenţii de import-export,
lucrări de birou, publicitate, regruparea în
avantajul terților a produselor din clasa 15
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere (exceptând transportul lor).

───────

(591) Culori revendicate: roşu, gri, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 03409 (111)181787
(151) 26/04/2021
(732) DENTOP EXPERT SRL, PETRU

RAREŞ, NR. 15, PARTER,
SPAŢIUL NR. 2, BIROUL NR. 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DentOP CLINICA DE
IMPLANTOLOGIE DENTARA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
29.01.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Profilactice pentru os dentar, metale fasonate
pentru stomatologie, rășini sintetice utilizate în
stomatologie.
10. Piese protetice pentru stomatologie, freze
folosite în stomatologie, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2021 03461 (111)181640
(151) 28/04/2021
(732) MENTAL CARE S.R.L., STR.

BIBESCU VODA NR. 9, BL. P4D,
SC. B, ET. 4, AP. 10, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Mental Care

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 05.05.20; 05.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de psihologie medicală și
psihoterapie.

───────

(591) Culori revendicate:  gri (HEX #363d43),
bej (HEX #bfa278), alb (HEX #ffffff)

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
1788U, red 032C), gri închis (Pantone
439U, 2334C)
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(210) M 2021 03517 (111)181804
(151) 29/04/2021
(732) MARIUS FLORIN BADEA, STR.

DANUBIU NR.1, BL. 20E, SC.1,
AP.2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031931, ROMANIA

(540)

VECTOR IMOBILIARE
(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 27.05.01;

27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de agenții imobiliare.

───────

(210) M 2021 03531 (111)181844
(151) 04/05/2021
(732) JOSI LOGISTIC SRL, STR.

VIILOR NR. 67A, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PIZZA YOLLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Blaturi de pizza, pizza, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, amestecuri condimentate,
condimente pentru pizza, sosuri, aluaturi pentru
pizza, amestecuri de aluat, amestecuri de pizza.

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate,marketing
şi promovare, afişaj, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, furnizare şi închiriere de spaţiu,
timpi şi mijloace de publicitate, prezentări de
produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
online, publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de târguri comerciale şi de
expoziţii comerciale, servicii de achiziţii, servicii
de comenzi online, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet şi livrare la domiciliu, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu pizza,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pizza, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare
şi băutură, servicii de informare, de consiliere
şi de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente şi băuturi, furnizarea de spaţii
pentru evenimente şi de spaţii pentru birouri
provizorii şi pentru reuniuni, hanuri turistice,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, decorare de alimente,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi în internet-
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cafe, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
preparare de mâncăruri, pregătirea şi furnizare
de alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate tip pizza, sculptură culinară, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentaţie, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cantină, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, servicii de ceainărie, servicii de club
pentru furnizare de mâncare şi băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de cluburi de băut private, servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri şi băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenţă, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant şi bar, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de terasă
berărie, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire
de alimente şi băuturi, servire de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servire de
alimente şi băuturi în internet-cafe, servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în restaurante,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de catering, servicii oferite de
restaurante pentru turişti, servicii de catering,
servicii de fast food la pachet, degustări şi
evenimente publice, servicii de restaurante fast-
food, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de catering pentru instituţii
educaţionale, servicii de catering pentru şcoli,
servicii de catering pentru spitale, serviciu de
catering pentru instituţii, servicii de informare, de
consiliere şi de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări la restaurant, rezervări

pentru restaurante şi mese, servicii de rezervare
a meselor, servicii de rezervări la restaurant.

───────

(210) M 2021 03549 (111)181307
(151) 04/05/2021
(732) POLICALITA SRL, SOSEAUA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

P POLICALITA
Calitatea gustului!

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 25.01.25;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
29. Carne de porc, vita, oaie refrigerata şi
congelată, carne prospată, carne preparată,
cârnaţi afumaţi, cârnaţi cruzi, preparate afumate
din carne de porc, oaie, vita, preparate prospete
respectiv carne tocată şi pastă de mici.

───────

VRANCEI, KM5, T114,P2956, 
NR. CADASTRAL 52018,JUDEŢ 
VRANCEA, ODOBESTI,
VRANCEA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, crem, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 03565 (111)182126
(151) 05/05/2021
(732) SMADU SIMONA-ZOICA, STR.

PARIS, NR. 15, VILA 5, JUD.
ILFOV, TUNARI, 077350, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FLYKIDS PARADISE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
26.11.12; 26.01.03; 17.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație și instruire.
───────

(210) M 2021 03596 (111)182040
(151) 06/05/2021
(732) VITA DRINK DISTRIBUTION

S.R.L., STR RAMURI TEI 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020352,
ROMANIA

(540)

vianna vitamin water
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1027430/29.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "vitamin water".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băutură nealcoolică.

───────

(591) Culori revendicate: ocru, roz deschis,
bleu, verde
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(210) M 2021 03604 (111)181687
(151) 06/05/2021
(732) SC SECRETS JOY STUDIO S.R.L.,

INTRAREA PATINOARULUI NR.23,
CAM.3, BL. PM55, ET.4, AP.108,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

www.secretstudio.ro

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
02.09.01; 14.05.23

telecomunicatii, printr-o retea de calculatoare
sau prin alte mijloace.
42. Cererea si întreținerea website-urilor de
videochat, furnizarea accesului la o rețea
electronică on-line pentru extragerea de
informații, leasing de timp pentru accesul la o
baza de date de pe calculator.

───────

(210) M 2021 03628 (111)181362
(151) 07/05/2021
(732) CRAMA SÎNTU SRL, STR.

JUSTIȚIEI NR. 4, AP. 1, JUDETUL
MURES, TÂRGU-MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

CRAMA SÂNTU
POARTA SUFLETULUI

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1027045/27.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "CRAMA SÂNTU".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.E4,
AP. 54, JUDEȚUL GALAȚI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment de tipul mesajelor telefonice
preînregistrate, cu referințe sexuale,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
divertisment video printr-un site internet, editare
video, furnizare de clasificări pe categorii de
vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, servicii ale
studiourilor pentru înregistrări video, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, servicii oferite de studio de videchat,
servicii de divertisment pentru adulti prin retele
informatice, servicii de divertisment interactive
la distanță furnizate on-line printr-o legatură de
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(210) M 2021 03663 (111)181578
(151) 10/05/2021
(732) ILEANA RĂDUCANU, STR.

STUDIOULUI, BL. A9, ET. 2, AP. 9,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Oh, DA! orientat spre design

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.05;
27.05.01; 24.17.01; 24.17.04; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03774 (111)181676
(151) 12/05/2021
(732) MIHAI VIOREL FIFOR, STR.

BARBU LAUTARU BL. 41, SC.
A, ET. 2, AP. 6, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

DRUMUL CETATILOR
ARADENE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.07;
07.05.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
             #f9c147), negru (HEX #010101)

(591) Culori revendicate: maro (RGB 153 
12577, RGB 191 158 97)
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(210) M 2021 03779 (111)181840
(151) 12/05/2021
(732) ASOCIAȚIA ”ALTER

PROMETEU”, B-DUL EROILOR
NR. 158B, JUD. ILFOV, COD
POȘTAL 077190, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NOSCE TE IPSUM

(531) Clasificare Viena: 02.01.03; 03.07.17;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 05.03.20;
01.07.06; 01.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Publicaţii electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile.
14. Bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
ecusoane cu nume (articole de birou), materiale
tipărite, sigilii cu pecete, sigilii (timbre seci), sigilii
(ştampile), materiale de scris, plicuri, pliante,
cărţi de vizită, articole de papetărie şi de birou
(cu excepţia mobilei).

35. Lucrări de birou, dezvoltare şi
coordonare de proiecte de voluntariat
pentru organizaţiile caritabile, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizarea de campanii
de sensibilizare cu privire la subiectele şi
iniţiativele de responsabilitate socială, servicii
de relaţii publice, publicitate, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
publicarea de texte publicitare, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).
41. Furnizarea de servicii de educaţie,
furnizarea de instruire, elaborarea, organizarea
şi desfăşurarea de activităţi culturale şi
educative, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de gale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepţia textelor publicitare, producţia de
programe de radio şi/sau de televiziune,
servicii caritabile, şi anume organizarea de
evenimente sportive, culturale sau educaţionale
pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire).

───────

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

839

(210) M 2021 03866 (111)181750
(151) 17/05/2021
(732) COLETE ONLINE SRL, STR.

PRECIZIEI, NR. 34, HALA
D13, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37 E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Colete Online
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1028905 din data

12.10.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Colete Online.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectarea
scrisorilor, distribuire de corespondență,
distribuirea corespondenței, distribuirea de
colete, distribuirea scrisorilor, expediere
de documente, expedierea corespondenței,
francarea corespondenței, livrare de colete prin
curier, livrare de corespondență prin curier,
livrare de documente, livrare de documente
(înmânate personal), livrare de documente
prin mijloace neelectronice, livrare de mesaje
(curier), livrare de mărfuri prin curier, livrare
expres de corespondență, livrare și expediere de
corespondență, livrare și expediere de scrisori
și de colete, închirieri de cutii poștale, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
organizarea expedierii de colete pe cale maritimă
sau aeriană, organizarea ridicării de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
transportului de pachete pe cale aeriană,
organizarea transportului de pachete pe cale
maritimă, organizarea transportului de pachete

pe cale terestră, ridicare de documente, ridicare
de pachete, ridicare și livrare de scrisori, servicii
de colectare de colete, servicii de curierat,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de curierat (mărfuri), servicii de curierat aerian,
servicii de curierat pentru livrarea de colete,
servicii de curierat pentru livrarea de mărfuri,
servicii de distribuire a corespondenței, servicii
de localizare și urmărire de scrisori și colete,
servicii de mesagerie pentru mesaje, servicii
de mesagerie pentru scrisori, servicii de post-
restant, servicii de primire a coletelor, servicii
poștale, transport de colete, transport de colete
în 24h, transport de scrisori, transport prin curier,
transportarea peste noapte a scrisorilor pe cale
aeriană, transportarea peste noapte a scrisorilor
pe cale rutieră, distribuirea de ziare, distribuirea
revistelor, expediere de mărfuri, expediere
de marfă, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri,
logistică de transport, servicii de consultanţă
în domeniul transportului, servicii de depozitare
securizată (transport), depozitarea mărfurilor,
depozitare de bagaje, depozitare de pachete,
depozitare de colete, servicii de depozitare,
depozitare de produse, transport și depozitare,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
bunuri comerciale, furnizare de informații despre
servicii de depozitare temporară, furnizare
de informații despre închirierea de spații de
depozitare, furnizare de informații în legătură
cu depozitarea temporară a bunurilor personale,
închirierea de spații pentru depozitare, închiriere
de containere de depozitare, închiriere de
cutii de carton pentru depozitare, închiriere de
spații de stocare în depozite, închiriere de
spații pentru stocare, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, închirierea
de depozite, închirieri de containere, închirieri de
containere de depozitare portabile, închirieri de
instalații de depozitare, închirieri de unități de
depozitare.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, rosu 
deschis,portocaliu
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(210) M 2021 03878 (111)181981
(151) 17/05/2021
(732) CASĂ NOUĂ TURISM S.R.L.,

STR. DEZROBIRII NR. 26, 28, 30,
JUDEȚUL CONSTANȚA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CosmosMed

(531) Clasificare Viena: 01.11.10; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare hotelieră,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, servicii de cazare temporară
oferite de campinguri de vacanță, furnizare de
informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2021 03879 (111)181347
(151) 17/05/2021
(732) ITV Studios Limited, 2

WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE, HALTON,
MAREA BRITANIE

(540)

CHEFI LA CUTITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Tacâmuri, foarfece de bucătărie, cuţite de
bucătărie, cuţite de masă, furculiţe, linguri,
decojitoare de legume, decojitoare de fructe,
tocătoare de legume, curăţitoare de legume,
desfăcătoare de conserve (neelectrice).
9. Înregistrări şi descărcări audio şi video,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, aparate
pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului,
materialelor video şi a datelor, discuri şi publicaţii
multimedia, înregistrări şi publicaţii multimedia,
discuri care pot fi citite cu laser, discuri şi
publicaţii video, casete, discuri, CD-uri şi DVD-uri
preînregistrate, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
jocuri video, software pentru jocuri pe calculator,
programe pentru jocuri video interactive, casete
şi discuri cu jocuri pe calculator, programe
şi software pentru jocuri electronice, software
pentru jocuri electronice pentru telefoane mobile,
tablete, calculatoare personale, şi dispozitive
electronice portabile, hardware şi software
pentru jocuri de realitate virtuală, software
şi aplicaţii pentru telefoane mobile, software
descărcabile pentru pariuri, aplicaţii software
pentru pariuri, aplicaţii software descărcabile
pentru pariuri, software pentru jocuri pe
calculator utilizate cu jocuri online interactive
de tip instant win şi jocuri cu lozuri răzuibile,
cântare de bucătărie, echipamente de măsurare
a greutăţii utilizate în bucătărie, instrumente
electrice de măsurare pentru monitorizarea
condiţiilor şi a temperaturii înăuntrul cuptoarelor,
tonuri de apel care pot fi descărcate de pe
Internet.

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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16. Cărţi, tipărituri, cărţi de reţete, materiale
didactice şi educative referitoare la gătit,
cartonaşe de reţete şi cărţi de bucate,
calendare, jurnale, postere, articole de
papetărie, blocnotesuri, agende, agende de
telefon, organizatoare personale (agende),
stilouri, creioane, radiere, felicitări tipărite,
materiale pentru artişti, cărţi poştale, abţibilduri,
role de bucătărie din hârtie, şerveţele de
bucătărie din hârtie, decoraţiuni din hârtie pentru
torturi, hârtie pergament, recipiente şi cutii pentru
gătit din hârtie sau carton.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie (nu din metale preţioase sau
placate cu acestea), sufertaşe, blocuri pentru
cuţite, perii (cu excepţia pensulelor), spatule
pentru bucătărie, articole de sticlărie, tocătoare
din sticlă, recipiente pentru copt din sticlă,
porţelanuri, farfurii din porţelan, ceainice din
porţelan, ceşti din porţelan, boluri din porţelan,
vase de lut, cutii pentru monezi, vase pentru
copt, forme pentru copt, ustensile pentru copt,
suporturi de pahare (articole de masă), ceşti
şi căni, cutii pentru sandvişuri, farfurii de unică
folosinţă, butelci pentru băuturi, pahare din
plastic, huse pentru mese de călcat, râşniţe
pentru sare şi piper, râzători, suporturi de
ustensile de bucătărie, tocătoare din lemn pentru
bucătărie, veselă pentru picnic, cutii de picnic,
suporturi pentru farfurie din plastic, suporturi
pentru farfurie din vinii, ustensile de bucătărie
pentru grătar, mănuşi pentru grătar, mănuşi
pentru cuptor, grătare neelectrice, prese pentru
usturoi.
24. Lenjerie de bucătărie din material textil,
cuverturi pentru pat şi pentru masă, feţe de masă
şi şerveţele din material textil, suporturi pentru
farfurie din material textil, prosoape, flanele,
huse pentru fotolii puf, huse pentru pernele de
divan, decoraţiuni pentru pereţi din materiale
textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, şorţuri,
bonete de bucătari, uniforme albe pentru
bucătari, pălării, şepci, jachete, tricouri cu
mânecă scurtă, bluze sport, pantaloni.
35. Servicii de publicitate şi promovare şi servicii
de informare în legătură cu acestea, furnizarea
de informaţii pentru afaceri, compilare de
anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe Internet, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse, anume
aparate electrice de bucătărie, tacâmuri, cuţite,
ustensile pentru gătit, înregistrări şi descărcări
audio şi video, CD-ROM-uri şi DVD-uri, aplicaţii
software de calculator descărcabile, software

pentru jocuri pe calculator, echipamente de gătit,
încălzit, răcit şi conservat pentru alimente şi
băuturi, cărţi, tipărituri, ustensile şi recipiente de
uz casnic sau de bucătărie, textile şi produse
textile, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, şorţuri,
produse alimentare, gustări, condimente, sosuri,
mirodenii şi băuturi nealcoolice (exceptând
trasnportul lor) permiţând clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste produse
prin intermediul unui site online de retail, unei
aplicaţii software descărcabile şi nedescărcabile
şi unei aplicaţii software pentru telefoane mobile
descărcabile sau nedescărcabile, unui canal de
televiziune de cumpărături interactiv, unui canal
de televiziune de cumpărături digital, sau prin
intermediul televiziunii şi/sau telecomunicaţiilor
interactive (incluzând voce, telefonie şi/sau
transfer de informaţie sau date digitale) şi/sau
mediilor digitale interactive.
41. Divertisment, servicii de divertisment, servicii
de diverstisment sub formă de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit şi Internet, producţie şi prezentare
de programe de televiziune, spectacole,
filme, materiale video şi DVD-uri, producţie
şi prezentare de programe de televiziune,
programe transmise prin cablu, satelit şi Internet,
producţie, prezentare, distribuţie, difuzare
simultană (syndication), în reţea (networking) şi
închiriere de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit şi Internet şi
de filme, înregistrări audio, înregistrări video
şi DVD-uri, servicii educaţionale în legătură
cu divertismentul, furnizarea de informaţii în
legătură cu divertisment sau educaţie, furnizate
on-line printr-o bază de date computerizată
sau prin Internet sau prin comunicaţii prin
satelit, microunde sau alte medii electronice,
digitale sau analogice, furnizare de concursuri
televizate, servicii de divertisment televizat
ce implică participarea telefonică a publicului,
divertisment interactiv utilizat împreună cu un
telefon mobil, furnizare online de clipuri video
nedescărcabile şi alt conţinut multimedia digital
conţinând material audio, video, lucrări de artă
şi/ sau text din sau în legătură cu un serial de
televiziune în derulare, furnizare de informaţii
cu privire la divertisment prin intermediul unui
site web, elaborarea şi producţia conceptelor
de spectacole (concurs) de radio şi televiziune,
incluzând formate, organizare, realizare şi
prezentare de evenimente cu scop educaţional,
cultural sau de divertisment, demonstraţii de
gătit, educaţie şi instruire în legătură cu mâncare
şi gătit, organizare de cursuri de gătit, organizare
de competiţii de gătit, organizare, realizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

842

şi prezentare de competiţii, concursuri, jocuri,
concursuri televizate, concursuri cu întrebări
şi răspunsuri, zile de distracţie, expoziţii,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, reprezentaţii de teatru, concerte,
reprezentaţii live şi evenimente cu participarea
publicului, servicii de parcuri de amuzament şi
servicii de amuzament de tip arcade, servicii
de parcurilor tematice, furnizare de amenajări
de recreere, servicii de târguri de distracţie,
servicii de parcuri de distracţie, servicii de
divertisment în forma reprezentaţiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experienţelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe internet,
servicii de jocuri şi pariuri online, servicii de
informaţii şi consultanţă cu privire la oricare
dintre serviciile anterioare.

───────

(210) M 2021 03917 (111)181575
(151) 18/05/2021
(732) KRYSTIAN VERES, STR.

IZVORULUI NR. 8, JUD.
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR.61, BL.10E, SC.B,
AP.9, JUD. COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

OPTIKA 88
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

27.05.24; 16.03.13; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, lentile pentru ochelari, rame, tocuri
de ochelari, ochelari de protecţie pentru sport,
ochelari de soare, ochelari fără braţe, şnururi
pentru ochelari, lănţisoare pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 03920 (111)181896
(151) 18/05/2021
(732) SC ATON BUSINESS CREATOR

SRL, STR. NEGOIULUI, NR.2,
BL.D7, AP.4, JUDETUL NEAMT,
PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

THE CLIMATE VERTICAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.01.16; 26.07.25

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități de educație privind dezvoltarea
afacerilor.

───────

(210) M 2021 03977 (111)181589
(151) 19/05/2021
(732) FORTUITY SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI 332, SC. 1,
ET. 11, AP. 110, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060033, ROMANIA

(540)

PHYGITAL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

843

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile, software
industrial, software adaptabil, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), software
de calculator, aplicații software pentru web
descărcabile, aplicații software pentru telefoane
mobile descărcabile.
35. Marketing digital, publicitate și marketing,
consultanță în marketing, servicii de marketing,
marketing pe internet, servicii de marketing
comercial, servicii de agenție de marketing

───────

(210) M 2021 04069 (111)181607
(151) 21/05/2021
(732) BIG-VAL COM S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ NR. 22, SAT
VOINEȘTI, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
VOINEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

VAL D`ORO SUC
100% NATURAL

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027463 din data

30.09.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: SUC 100% NATURAL.

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.24

clase:

29. Produse alimentare pe bază de mere, fructe
uscate, produse din fructe uscate, produse
alimentare realizate din fructe fierte, produse
alimentare din fructe uscate, produse alimentare
realizate din mere uscate, produse alimentare
făcute din mere, gustări pe bază de fructe,
chipsuri de fructe, gustări pe bază de fructe,
paste tartinabile din fructe, gustări preparate din
fructe fierte, gustări preparate din fructe uscate,
gustări preparate din fructe proaspete, jeleuri,
dulcețuri, compoturi de fructe, paste de fructe.
32. Amestec de sucuri de fructe, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, sucuri de
fructe utilizate ca băuturi, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, asistență privind
comercializarea produselor, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata a produselor horticole,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata a
sucurilor și compoturilor din fructe.

───────

(210) M 2021 04111 (111)181585
(151) 24/05/2021
(732) ANGORA NATUR INVEST

SRL, INTRAREA SABITEI
NR,18, CAMERA 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Brutăria Basarabia
(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 25.01.05;

05.07.02; 07.01.13; 29.01.13

clase:
30. Batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din

(591) Culori revendicate: verde, galben, auriu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: rosu, maro, galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, amestec kheer (budincă
de orez), amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, aperitive (tartine), produse de cofetărie
pe bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite în
ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budincă
pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri de
cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri și
biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan (produs
de cofetărie), fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, crumble
(produse de patiserie), fulgi de patiserie de unt
de arahide, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
iepurași de ciocolată, preparate pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, preparate
pentru pregătirea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
măr pané, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu
iaurt congelate, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjitură cu pâine, pâine indiană,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie

nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie și înghețate, produse
de patiserie din făină de cartofi, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, pâine, pâine pita, pâine
prăjită, pâine nefermentată, pâine daneză, pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine integrală, pâine multicereale, pâine nan
(indiană), amestecuri pentru pâine, pâine de
malț, aluat de pâine, biscuiți din pâine, batoane
de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine coaptă
în prealabil, pâine umplută cu fructe, amestecuri
pentru pâine integrală, preparat de pâine cu malț,
pâine cu semințe de soia, pâine sub formă de
bastoane, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
cu bicarbonat de sodiu, pâine cu fasole roșie
dulce, gustări care constau în principal din pâine,
amestecuri pe bază de pâine pentru umpluturi,
aditivi pentru pâine din preparate pe bază
de cereale, produse de patiserie, pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), prăjiturici uscate
(patiserie), amestecuri de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie vieneză, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin fructe,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre.
35. Consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, închiriere de
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standuri de vânzare, închiriere de automate de
vânzare, demonstrație de vânzare (pentru terți),
informații despre vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie

───────

(210) M 2021 04116 (111)181294
(151) 24/05/2021
(732) QUARTZ MATRIX SRL,

BULEVARDUL CAROL I, NR. 5D,
JUD. IAŞI, IASI, 700506, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HERCULE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de

control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 04122 (111)181960
(151) 24/05/2021
(732) C&A FRESH FOOD DELIVERY

S.R.L., STR. GRIGORE IONESCU
NR. 63, CAM. 1, BL. T73, SC. 2, ET.
4, AP. 42, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SHAORMERIA New BANEASA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1029645 din data 19.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: SHAORMERIA, BANEASA.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
29.01.13; 25.01.18

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 04326 (111)181349
(151) 02/06/2021
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
din Vărăşti DOMENIU

CU TRADIŢIE

(531) Clasificare Viena: 05.09.24; 29.01.15;
26.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, gemuri, compoturi, uleiuri
şi grăsimi alimentare, toate acestea provenind

din localitatea Vărăști/având în componență
ingrediente ce provin din localitatea Vărăști.
31. Produse agricole, horticole brute şi
neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, toate acestea
provenind din localitatea Vărăști.
35. Studii de marketing, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
39. Ambalarea bunurilor.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben,
verde deschis, rosu, verde inchis,
portocaliu, bej
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(210) M 2021 04333 (111)181586
(151) 02/06/2021
(732) PALINCA LU' TATA SRL, SAT

LAZURI, NR. 30A, JUD. SĂLAJ,
COMUNA VALCAU DE JOS,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TS Pălincă din Ţara Silvanei
Distilat din prune Produs

din distileria EUGE de
SC Palinca Lu' Tata SRL

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1030086 din data 22.10.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: Pălincă din Ţara Silvanei Distilat din prune

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Palinca.
───────

(210) M 2021 04351 (111)181648
(151) 03/06/2021
(732) ALPIN CONSTRUCT SRL,

ȘOSEAUA PRINCIPALĂ NR.10,
LOC. SENDRENI, JUD. GALAŢI,
SENDRENI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Alpin Construct

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.03; 26.04.16; 29.01.04; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții cu acces prin
intermediul alpinismului utilitar.
42. Expertize structurale cu acces prin
intermediul alpinismului utilitar, efectuare de
inspecție și testare cu acces prin intermediul
alpinismului utilitar.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00AEEF), negru (HEX #414042)
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(210) M 2021 04359 (111)181754
(151) 03/06/2021
(732) AVANT AND PARTNERS SRL,

STR. JUDETULUI, NR. 11, BL. 19,
SC. 1, ET. 6, AP. 24, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Kebabito

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate care
constau în principal din carne și legume.

───────

(210) M 2021 04418 (111)181593
(151) 07/06/2021
(732) RAVENCLAW CONSULT SRL,

B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

THE ROYAL POND
STURGEON DELICES

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1032061 din data 10.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ”STURGEON DELICES”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 26.01.06; 26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse şi derivate din sturioni, caviar,
produse pe baza de caviar.

───────
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(210) M 2021 04426 (111)181605
(151) 07/06/2021
(732) TEVA PHARMACEUTICALS SRL,

STR. DOMNIŢA RUXANDRA
NR. 12, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

teva retourbox
In conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1030955 din
data 01.11.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: retourbox

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 19.07.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Containere special adaptate pentru deșeuri
medicale.

───────

(210) M 2021 04457 (111)181356
(151) 08/06/2021
(732) LEYKOM IMPORT EXPORT

SRL, BD. BASARABIA NR.
256, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BETAPE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.06; 29.01.02; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
dispensatoare automate de bandă adezivă
pentru birou, distribuitoare de bandă adezivă
(articole de birou), distribuitoare de bandă
adezivă pentru uz casnic sau papetărie, bandă
adezivă pentru hârtie și carton, bandă adezivă
pentru articole de papetărie, bandă adezivă
folosită în papetărie, albume, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, table de scris, sugative,
schiţe/planuri, materiale de legătorie, aparate

(591) Culori revendicate: galben deschis
(Pantone 142C), galben închis
(Pantone 143C), negru
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şi maşini de legătorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, semne de cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri/cartele,
cataloage, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), pânză
pentru legatul cărţilor/pânză de legătorie, benzi
desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite de
birou), benzi corectoare (rechizite de birou),
coperţi (papetărie)/învelitori (papetărie), protecţii
de birou, dosare pentru documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou,
suporturi pentru documente (papetărie), protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
pânze de legătorie, dosare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, lipici pentru papetărie sau
de uz casnic/paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele de
copiat documente, etichete din hârtie sau carton,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), clipsuri pentru bani, felicitări
muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere),
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalare (amortizare, umplutură) materiale
din hârtie sau carton, materiale de căptuşire
din hârtie sau carton/umplutură din hârtie
sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, ecusoane cu
nume (articole de birou), panglici cu coduri

de bare, etichete din hârtie pentru recuperarea
bagajelor, publicaţii periodice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
folie din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
forme de tipar, caractere tipografice, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), tipărituri
(gravuri), articole pentru şcoală (papetărie),
benzi autoadezive pentru papetărie sau de uz
casnic, etichete de securitate (sigilii din hârtie),
folie de argint, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie),
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
folii din vâscoză pentru împachetat, hârtie din
fibre de celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de
ambalat, materiale de scris, hârtie de scris.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
bandă adezivă utilizată cu sticlă izolată, bandă
adezivă fotografică, bandă adezivă, bandă
adezivă izolatoare, bandă izolatoare adezivă,
bandă adezivă de mascare, bandă adezivă
antialunecare pentru aplicare pe pardoseală,
bandă adezivă, alta decât cea pentru uz
casnic, medical sau pentru papetărie, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
benzi de etanşare pentru tâmplărie/garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, folie de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, materiale izolatoare, mănuşi
izolatoare, hârtie izolatoare, benzi izolatoare,
materiale refractare izolatoare, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, folii din plastic, altele decât pentru
împachetat, folii din plastic pentru scopuri
agricole, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
materiale de izolare fonică, răşini sintetice,
semiprelucrate/răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit/fire pentru lipit din
plastic, ambalaje rezistente la apă.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
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servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, servicii de
comerţ în legătură cu dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), servicii de comerţ în
legătură cu benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
servicii de comerţ în legătură cu adezivi (lipiciuri)
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu dispensatoare automate de
bandă adezivă pentru birou, servicii de comerţ
în legătură cu distribuitoare de bandă adezivă
(articole de birou), servicii de comerţ în legătură
cu distribuitoare de bandă adezivă pentru uz
casnic sau papetărie, servicii de comerţ în
legătură cu bandă adezivă pentru hârtie și
carton, servicii de comerţ în legătură cu bandă
adezivă pentru articole de papetărie, servicii de
comerţ în legătură cu bandă adezivă folosită
în papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu albume, servicii de comerţ în legătură cu
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu table de scris, servicii de comerţ în legătură cu
sugative, servicii de comerţ în legătură cu schiţe,
servicii de comerţ în legătură cu planuri, servicii
de comerţ în legătură cu materiale de legătorie,
servicii de comerţ în legătură cu aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu semne de cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
cutii din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu calendare, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie carbon, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu tuburi din carton, servicii
de comerţ în legătură cu carduri, servicii de
comerţ în legătură cu cartele, servicii de comerţ
în legătură cu cataloage, servicii de comerţ
în legătură cu benzi pentru trabucuri, servicii
de comerţ în legătură cu planşete cu clamă
(pentru hârtii), servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri de birou, servicii de comerţ în legătură cu
capse de birou, servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pânză pentru legatul cărţilor, servicii de comerţ
în legătură cu pânză de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu pungi conice din hârtie,

servicii de comerţ în legătură cu hârtie de calc
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu cordoane de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu paste corectoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
benzi corectoare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu coperţi (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu învelitori (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu protecţii de
birou, servicii de comerţ în legătură cu dosare
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu laminatoare de documente pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
produse de radiere, servicii de comerţ în legătură
cu pânze de legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu dosare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu mape pentru
hârtii, servicii de comerţ în legătură cu dosare
din plastic pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu formulare, tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu lipici pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
paste pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ în legătură cu gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ în
legătură cu bandă de hârtie gumată (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu ţesături gumate
pentru papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu gume (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive de etichetare manuale, servicii de
comerţ în legătură cu folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
panglici de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, servicii de comerţ în legătură cu
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, servicii de comerţ în
legătură cu etichete din hârtie sau carton, servicii
de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de
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comerţ în legătură cu clipsuri pentru bani, servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii
de comerţ în legătură cu numere (caractere),
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
ambalat fabricate din amidon, servicii de comerţ
în legătură cu ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de căptuşire
din hârtie sau carton, servicii de comerţ în
legătură cu umplutură din hârtie sau carton,
servicii de comerţ în legătură cu carnete de
notiţe (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru pagini, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, servicii de
comerţ în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
luminiscentă, servicii de comerţ în legătură cu
benzi şi carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, servicii de comerţ
în legătură cu panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, servicii de comerţ în legătură cu ecusoane
cu nume (articole de birou), servicii de comerţ în
legătură cu panglici cu coduri de bare, servicii de
comerţ în legătură cu etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, servicii de comerţ în
legătură cu publicaţii periodice, servicii de comerţ
în legătură cu suporturi de fotografii, servicii de
comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu placarde din hârtie
sau carton, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi pentru farfurie din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu folie din plastic pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, servicii de comerţ în legătură
cu rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, servicii de comerţ în legătură cu pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
servicii de comerţ în legătură cu materiale
plastice pentru modelaj, servicii de comerţ în
legătură cu materiale tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu publicaţii tipărite, servicii de
comerţ în legătură cu forme de tipar, servicii
de comerţ în legătură cu caractere tipografice,
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), servicii
de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),

servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu etichete de securitate (sigilii din hârtie),
servicii de comerţ în legătură cu folie de argint,
servicii de comerţ în legătură cu prese de
capsare (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu papetărie, servicii de comerţ
în legătură cu şabloane (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu matriţe, servicii de
comerţ în legătură cu abţibilduri (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), servicii de
comerţ în legătură cu folii din vâscoză pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie din fibre de celuloză, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de împachetat, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de ambalat, servicii
de comerţ în legătură cu materiale de scris,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de scris,
servicii de comerţ în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ în legătură
cu benzi adezive, altele decât pentru papetărie
şi pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
servicii de comerţ în legătură cu bandă adezivă
utilizată cu sticlă izolată, servicii de comerţ în
legătură cu bandă adezivă fotografică, servicii de
comerţ în legătură cu bandă adezivă, servicii de
comerţ în legătură cu bandă adezivă izolatoare,
servicii de comerţ în legătură cu bandă izolatoare
adezivă, servicii de comerţ în legătură cu bandă
adezivă de mascare, servicii de comerţ în
legătură cu bandă adezivă antialunecare pentru
aplicare pe pardoseală, servicii de comerţ în
legătură cu bandă adezivă, alta decât cea
pentru uz casnic, medical sau pentru papetărie,
servicii de comerţ în legătură cu pungi (plicuri,
săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat, servicii
de comerţ în legătură cu benzi de etanşare
pentru tâmplărie, servicii de comerţ în legătură
cu garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ în legătură cu benzi adezive texturate,
servicii de comerţ în legătură cu folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu folii
de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, servicii de comerţ în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ în
legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu benzi izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu materiale refractare izolatoare,
servicii de comerţ în legătură cu materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
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sau plastic, servicii de comerţ în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
umplere din cauciuc sau plastic, servicii de
comerţ în legătură cu folii din plastic, altele decât
pentru împachetat, servicii de comerţ în legătură
cu folii din plastic pentru scopuri agricole,
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ în legătură cu benzi autoadezive, altele
decât cele pentru papetărie şi de uz medical
sau casnic, servicii de comerţ în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ în legătură cu răşini artificiale,
semiprelucrate, servicii de comerţ în legătură cu
fire din plastic pentru lipit, servicii de comerţ în
legătură cu fire pentru lipit din plastic, servicii de
comerţ în legătură cu ambalaje rezistente la apă.

───────

(210) M 2021 04483 (111)181611
(151) 09/06/2021
(732) SC CARPATIS SRL, STR.

MIRAUTI, NR. 72, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720028, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MEAT SUPREME FAMILY
BUTCHERS EST. 1991

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 03.04.02;
03.04.11; 03.04.12; 03.04.13; 03.04.18;
03.04.24; 26.04.07; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 04497 (111)182049
(151) 09/06/2021
(732) THE TED ARISON FAMILY

FOUNDATION (ISRAEL) A PUBLIC
BENEFIT COMPANY LTD, STR.
21 SHAUL HAMELECH BLVD, TEL
AVIV, ISRAEL

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050558,
ROMANIA

(540)

Ziua Faptelor Bune
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1031859 din data 09.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ZIUA FAPTELOR BUNE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.01.04; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Organizarea şi promovarea de proiecte de
voluntariat în scopul de a face fapte bune în
beneficiul celorlalți și al planetei.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
124), portocaliu (Pantone 021), roşu
(Pantone 485), roz (Pantone 214),
vişinu (Pantone 676)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
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(210) M 2021 04534 (111)181559
(151) 10/06/2021
(732) NPK SOIL S.R.L., ALEEA

NORDULUI, BL. V8, SC. C, ET.
1, AP. 6, JUDEȚUL IALOMIȚA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STRONG MACHINERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a mașini-
unelte agricole, motocultoare (mașini agricole),
mașini agricole remorcabile, scarificatoare
(mașini agricole), mașini de treierat (mașini
agricole), încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivare, mașini de bătut colile (mașini
agricole), mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru însămânțare, semănători
pentru mașini agricole, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
lucrarea solului, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole pentru colectarea
ierbii, mașini agricole pentru tăierea ierbii, pluguri
sub formă de mașini agricole, mașini de semănat
(unelte agricole remorcate de tractor), mașini de
recoltat (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
mașini de decorticat porumb (unelte agricole
remorcate de tractor), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, motocultivatoare pentru agricultură,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, filtre pentru mașini, uleiuri
si lubrifianti, piesie de schimb pentru masini
agricole (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 mașini-
unelte agricole, motocultoare (mașini agricole),
mașini agricole remorcabile, scarificatoare
(mașini agricole), mașini de treierat (mașini

agricole), încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivare, mașini de bătut colile (mașini
agricole), mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru însămânțare, semănători
pentru mașini agricole, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
lucrarea solului, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole pentru colectarea
ierbii, mașini agricole pentru tăierea ierbii,
pluguri sub formă de mașini agricole, mașini
de semănat (unelte agricole remorcate de
tractor), mașini de recoltat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini de decorticat
porumb (unelte agricole remorcate de tractor),
atomizoare sub formă de piese pentru mașinile
de stropit culturile agricole, motocultivatoare
pentru agricultură, mecanisme robotizate folosite
în agricultură, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, filtre pentru
mașini, uleiuri si lubrifianti, piesie de schimb
pentru masini agricole, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la mașini-
unelte agricole, motocultoare (mașini agricole),
mașini agricole remorcabile, scarificatoare
(mașini agricole), mașini de treierat (mașini
agricole), încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivare, mașini de bătut colile (mașini
agricole), mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru însămânțare, semănători
pentru mașini agricole, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
lucrarea solului, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole pentru colectarea
ierbii, mașini agricole pentru tăierea ierbii, pluguri
sub formă de mașini agricole, mașini de semănat
(unelte agricole remorcate de tractor), mașini de
recoltat (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
mașini de decorticat porumb (unelte agricole
remorcate de tractor), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, motocultivatoare pentru agricultură,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, filtre pentru mașini, uleiuri
si lubrifianti, piesie de schimb pentru masini
agricole, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
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colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piesie
de schimb pentru masini agricole, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piesie de
schimb pentru masini agricole, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru

fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piese
de schimb pentru masini agricole, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piese de
schimb pentru masini agricole.
44. Servicii de consultanță cu privire la
culturile din agricultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ natural în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
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non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii pentru
agricultură, servicii de fumigație în agricultură,
combaterea termitelor în agricultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, combaterea
dăunătorilor în agricultură, servicii de informare
cu privire la agricultură, servicii de consiliere
cu privire la agricultură, distrugerea buruienilor
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea substanțelor chimice folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură.

───────

(210) M 2021 04542 (111)182164
(151) 10/06/2021
(732) CLINICA ELIADE SRL, BD.

MIRCEA ELIADE NR. 36, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CLINICA ELIADE
MEDICINĂ INTEGRATIVĂ

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1030385/26.10.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "MEDICINĂ INTEGRATIVĂ".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.07.05; 29.01.02; 29.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
farduri, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (produse de toaletă), preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, săpunuri și geluri, produse pentru
epilare și bărbierit, uleiuri de față, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, odorizante de
casă, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, odorizante, preparate
pentru îngrijirea animalelor, produse pentru
toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte

(591) Culori revendicate: auriu, bronz, 
galben,alb
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aromatice, produse de toaletă nemedicinale,
detergenți, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopuri medicale, produse
de curățat, detergenți de uz menajer, lichide
degresante, lichide de curățare, lichid de spălare,
odorizante de casă, preparate chimice de
curățare pentru uz casnic, preparate decapante
(degresante), preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, produse de curățare pentru vehicule,
produse pentru spălare, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, săpun
praf, săpun de uz casnic, substanțe degresante,
uleiuri de curățare, articole de parfumerie și
odorizante, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, cremă cosmetica pentru mâini, cremă
cosmetică pentru piele, creme pentru recuperare
de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere a
părului de uz cosmetic.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea

și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, produse și articole pentru
igienă, preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
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de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape

minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical,
suplimente antioxidante, suplimente nutritive,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți
de uz medical, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, dezinfectanți
pentru instrumente și aparate medicale,
preparate dermatologice, unguente medicinale
pentru tratarea afecțiunilor dermatologice,
substanțe farmaceutice dermatologice,
produse dermatologice farmaceutice, preparate
fitoterapeutice de uz medical.
10. Dispozitive pentru mobilitate, echipament
pentru exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru
sex, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, aparate și instrumente medicale și
veterinare, aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru protecția auzului,
dispozitive pentru mobilitate, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, instrumente
farmaceutice, aparate pentru administrarea
produselor farmaceutice, tăietoare de pastile,
echipament pentru exerciții fizice de uz
medical, ace pentru injecții, de uz medical,
pulverizatoare de uz medical, pulverizatoare
pentru uz medical (acționate manual), aparate
ortopedice, centuri medicale, orteze, orteze
medicale, detectoare de minerale din oase
pentru măsurarea in vivo a conținutului
de minerale din oase, detectoare de oase
pentru măsurarea conținutului de minerale din
oase, aparate pentru administrarea produselor
farmaceutice., instrumente medicale, măști
medicale, implanturi medicale, pulsoximetre
(aparate medicale), instrumente medicale
electronice, saci medicali pentru păstrarea
instrumentelor medicale, lămpi medicale
chirurgicale, instrumente manuale medicale,
analizoare pentru uz medical, ace de uz medical,
truse cu instrumentar medical, instrumente
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farmaceutice, instrumente ajutătoare pentru sex,
monitoare de ozon utilizate în ozonoterapie,
generatoare de ozon utilizate în ozonoterapie,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
aparate de masaj, mănuși pentru masaj, aparate
electrice pentru terapie cu frecvențe joase,
umidificatoare pentru utilizare cu aparate de
terapie respiratorie, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizare
de conferințe, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de maestru de ceremonii, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
publicare multimedia, organizare de excursii
pentru divertisment, cursuri de pregătire în
industria turismului, rezervare de locuri pentru
spectacole, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare la teatru, rezervarea de
săli de divertisment, publicare de recenzii,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului., servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât cele
publicitare, traducere și interpretare, servicii de
traducere, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educative sau de
divertisment, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice

și muzee, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, cursuri de cosmetică, instruire în pilates,
organizare de cursuri de nutriție (nemedicale),
servicii de instruire în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de formare
profesională în domeniul medical, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, publicare de texte medicale, publicare
de publicații medicale, predare în domeniul
medical, organizarea de simpozioane medicale
referitoare la științele marine, instruire și
învățământ medicale, instruire în domeniul
medical, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, servicii de formare pentru
asistente medicale, publicare și emitere de
documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, consiliere în materie de pregătire
medicală, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, pregătire în domeniul studierii
și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, cursuri de pregătire în medicină,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, instruire în terapia holistică prin
contact corporal (Bodywork), organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri despre controlul greutății
corporale, organizare de cursuri pentru îngrijirea
corporală, servicii de sport și fitness.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
analiză cosmetică, servicii de artă corporală,
servicii oferite de complexuri balneare, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, manichiură,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane
de frumusețe, servicii de coafor, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de saună, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, solar servicii de solar, tratament cosmetic,
consultanță în nutriție, consiliere în materie de
sănătate, servicii oferite de case de odihnă,
servicii de fizioterapie, evaluarea controlului
greutății, furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, furnizare de informații
despre acupunctură, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj în domeniul sporturilor, masaj,
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furnizarea de informații referitoare la masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, reabilitare fizică, pilates
terapeutic, servicii de acupunctură, servicii
de aromaterapie, servicii clinice homeopatice,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii prestate de dieteticieni,
servicii prestate de opticieni, stomatologie,
tratarea alergiilor, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii de tratamente medicale oferite
de un centru spa, curățarea animalelor de
companie, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, servicii de consiliere
pentru pierderea în greutate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii medicale,
asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, servicii
de medicină alternativă, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de stomatologie estetică, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică,
electroliză cosmetică, analiză cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
de îngrijire cosmetică a corpului furnizate
de stațiunile balneo-climaterice de tratament,
consultanță privind psihologia integrativă,
furnizare de centre de recuperare fizică,
servicii de psihoterapie, servicii de psihoterapie
holistică, servicii de saună, servicii de saună cu
infraroșii, masaj, pilates therapeutic, servicii de
chiropractică, servicii de fizioterapie, tratamente
de fitoterapie, consultanță în nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii
de drenaj limfatic, servicii dermato-cosmetice,
servicii dermato-estetice, servicii de iridologie,
ozonoterapie, saună cu ozon, kinetoterapie,
servicii de osteopatie, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, închiriere de echipamente
și aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
crioterapie, servicii de terapie cu ventuze,
terapie cu unde de șoc, terapie gua-sha
(masaj cu răzuire), tratamente cosmetice pentru
păr, tratament cosmetic, tratamente cosmetice
pentru ten, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratament cosmetic cu laser pentru
varicozități, tratamente cosmetice de umplere

prin injecție, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, terapie cranio-
sacrală.

───────

(210) M 2021 04644 (111)181768
(151) 15/06/2021
(732) SUPERDJ SRL, STR. FABRICII

NR. 26B, BL. TRONSON P, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SUPER DJ
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1031535 din
data 05.11.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: SUPER DJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 16.01.14; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06

clase:
41. Servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii
de discjockey, servicii de discoteca,
tehnoredactare computerizata electronica,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
servicii de karaoke, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de orchestră, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),

(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, divertisment de televiziune,
producţii de teatru, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 04699 (111)181843
(151) 16/06/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SUPERBET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia

interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
16. Formulare pentru pariuri (tipărituri),
formulare pentru jocuri de noroc (tipărituri), bilete
(tipărite), publicații tipărite în domeniul jocurilor
de noroc, buletine informative, benzi desenate,
afișe, postere, panouri publicitare din hârtie
sau carton, fluturaşi publicitari, fanioane din
hârtie, bannere din hârtie, calendare, cărți de
vizită, articole de papetărie, agende, fotografii,
ilustraţii, reprezentări grafice, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate on-line,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate on-line, servicii de jocuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

862

noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate on-line prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou on-
line, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment on-line, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii

de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
on-line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04738 (111)181721
(151) 17/06/2021
(732) SC LAZAR GROUP PROD SRL,

STR. PETRE LINTEȘ NR. 4,
SECTORUL 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

Brainia - the smart choice
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin radio sau televiziune, servicii
de promovare şi de informare, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, marketing,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
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relațiilor publice, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind marketingul, servicii de
consultanță și asistenta în domeniul strategiei
comerciale.

───────

(210) M 2021 04786 (111)182027
(151) 19/06/2021
(732) SC MANDA PROIECT

CONSTRUCT SRL, STR.
REZERVELOR, NR. 66C, BL.1 ,
ET. 3, AP. 12, JUD. ILFOV, ROŞU,
077042, ILFOV, ROMANIA

(540)

MANDA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06; 26.11.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții civile.
───────

(210) M 2021 04801 (111)181680
(151) 30/07/2021
(732) ASOCIATIA EXPLORER FILIALA

TULCEA, SOMOVA, JUDEŢ
TULCEA, SOMOVA, TULCEA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L .PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

EXPLORER

(531) Clasificare Viena: 06.01.01; 06.06.25;
26.01.04; 26.01.16; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii privind organizarea de competiţii
sportive, servicii turism activ şi anume ciclism,
caiac, kite, alpinism, escalada, parapantă,
drumeţii (activităţi sportive), educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roşu
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(210) M 2021 04803 (111)181591
(151) 23/06/2021
(732) TOTALMED SRL, STR.

REPUBLICII NR. 127, JUDEŢ
BRAŞOV, SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TOTALMED
APARATURA MEDICALA

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1030131/25.10.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "APARATURA MEDICALA".

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.25;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi artificiali.

───────

(210) M 2021 04804 (111)182062
(151) 23/06/2021
(732) FUNTASTIC PARTY EVENTS,

PIATA NATIUNILOR UNITE NR.
3-5, BL. B2, SC. A, ET. 5, AP. 28,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUNTASTIC PARTY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 01.01.05; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (RGB
0.106.160, RGB 0.138.187), alb, gri

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb,
roşu, negru
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(210) M 2021 04813 (111)182025
(151) 22/06/2021
(732) ASOCIATIA EU SUNT! TU?,

STR. REZERVELOR NR. 54, BL.
1, ET. 7, AP. 138, DUDU, JUD,
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

eu sunt! tu?

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 02.01.23; 02.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 04827 (111)181670
(151) 22/06/2021
(732) TEHMAG SHOP S.R.L.,

STR. SERG. CONDURACHE
GHEORGHE NR. 40, (FOST 42A),
ETAJ, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DDG DEPOZITUL
DE GENERATOARE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1029377 din data 18.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: DEPOZITUL DE GENERATOARE.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.03; 01.15.03; 26.01.01

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: alternatoare, aparate
de alimentare cu energie (generatoare),
generatoare, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare de curent continuu,
generatoare de curent electric pentru nave,
generatoare de energie de urgență, generatoare
de gaze inerte (mașini), generatoare de
înaltă tensiune, generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare electrice cu aburi,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, generatoare electrice de curent care
folosesc căldura reziduală, generatoare electrice
de urgență, generatoare electrice de curent
care folosesc energie geotermală, generatoare
electrice diesel, generatoare electrice eoliene,
generatoare electrice mobile, generatoare
electrice portabile, generatoare electrostatice,
generatoare pentru turbine eoliene, generatoare

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, mov, negru, alb

(591) Culori revendicate: roșu, gri, Gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru vehiculele terestre, grupuri generatoare
electrice, instalații generatoare de energie,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, stații cu generator electric, stații
generatoare, generatoare de electricitate,
generatoare de curent, generatoare de
electricitate, marketing promoțional, împărțirea
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
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 2021 04855 (111)182120
(151) 23/06/2021
(732) DAC ENERGY TECHNOLOGY

S.R.L., STR. PETRU RAREŞ
NR. 1, CARTIER TUDOR
VLADIMIRESCU, BL. P15, SC.
B, ET. 4, AP.17, CAMERA NR. 2,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

DacEnergy

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 02.09.14; 26.15.09; 26.04.14

clase:
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
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(210) M 2021 04881 (111)181845
(151) 24/06/2021
(732) TERRABISCO S.A., CALEA

FLOREASCA NR. 60, ETAJ
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GRAND BATON
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1034888/07.12.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirilor: "BATON”.

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.02

clase:
30. Batoane de cereale, batoane energizante.

───────

(210) M 2021 04920 (111)181587
(151) 25/06/2021
(732) ALEXANDRU DRĂGOI, STR.

NICOLAE BĂLCESU, NR. 32, BL.
48, SC. A, ET. 2, AP. 7, JUDEŢ
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1, BIROU
1.02, CAM 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

PASH PIESE AUTO
SECOND HAND

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1033700/24.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: PIESE AUTO SECOND HAND.

(531) Clasificare Viena: 15.01.17; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu părți și accesorii pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu părți
și accesorii pentru vehicule.
37. Montare piese de schimb pentru vehicule,
servicii de instalare de părți și accesorii pentru
vehicule, reparații și lucrări de întreținere de părți
și accesorii pentru vehicule.

───────

(591) Culori revendicate: verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: portocaliu, 
             bleumarin
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 04926 (111)181805
(151) 25/06/2021
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319,
CLADIRE OB, 6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, 014593, ROMANIA

(540)

CLEAR HYGIENE WATER
In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1033375 din data 22.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: CLEAR HYGIENE WATER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.25

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
40. Filtrarea aerului și tratarea apei,
condiționarea și purificarea aerului și a apei.

───────

(210) M 2021 04941 (111)181846
(151) 28/06/2021
(732) SVETLANA MUZALEVA, BLDV.

NICOLAE TITULESCU NR. 342,
SC. B, AP. 18, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CRACEA MIHAELA, BLDV. MIHAI
EMINESCU NR. 6, BL. R5, SC. B, AP.
15, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NUMERIS DATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, inclusiv programe
care integreaza inteligența artificială.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de programe
software, inclusiv de programe software
care integreaza inteligența artificială,
cercetare și dezvoltare pentru programe
software, programare computerizată, instalarea
programelor software și mentenanța acestora,
actualizarea programelor software.

───────

(210) M 2021 04952 (111)181847
(151) 28/06/2021
(732) AIFEN 2014 SRL, LOC. EFORIE

NORD, STRADA MEDUZEI,
NR. 1-9, CAMERA 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, EFORIE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

A.I.F.E.N.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de cazare
pentru vacanțe, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii de
unitati de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor.

───────

(210) M 2021 04991 (111)181297
(151) 30/06/2021
(732) SUSHI MASTER PUBLIC

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, NR.8E,
BL.9, AP.P03, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500167, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ikura sushi

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.09.10; 26.01.01; 26.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30.  Sushi

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărători și vânzători de sushi , Organizarea
de târguri de sushi, Servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la sushi, Publicitate
de servicii de catering referitoare la sushi.
43. Servicii de catering de alimentație în legătură
cu preparatele din sushi , Servicii de restaurante
de sushi , Servicii de restaurant cu autoservire
de preparate din sushi , Servicii de cazare pentru
evenimente referitoare la preparatele din sushi.

───────

(210) M 2021 05002 (111)181833
(151) 30/06/2021
(732) PEL-ILIE S.R.L., STR.

ALEXANDRU CEL BUN, NR.
55, JUDETUL SUCEAVA, SAT
BOSANCI, COMUNA BOSANCI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PASUL PALMA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033319 din data

22.11.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: PASUL PALMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 02.09.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39.  Organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid pentru
terți.

COMPANY LIMITED, ILIA VENEZI,
2A, ATHIENITIS STROVOLOS
PARK, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE
102, STROVOLOS, 2042, NICOSIA,
CIPRU

(591) Culori revendicate: negru, verde, alb,
roşu, roz, crem, maro, gri

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
roz, crem, albastru, mov
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41. Servicii sportive, închiriere de cai pentru
recreere, organizare de evenimente de recreere,
efectuarea de excursii cu atv-uri in scop
de divertisment, furnizare de tiroliene pentru
recreare, închiriere de echipament și instalații
sportive, furnizarea de instalații pentru activități
de recreere în aer liber, furnizare de spații în
aer liber pentru jocuri de paintball, serviciie de
divertisment și sportive.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
asigurarea de hrană și băuturi, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de mâncare la pachet, cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de camping pentru
turiști (cazare), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2021 05026 (111)181590
(151) 01/07/2021
(732) LIVIU-MARIAN BĂLAN, STR.

POGOANELOR, NR. 11, JUDETUL
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aficar CAROSARI CAMIOANE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01; 29.01.06; 18.01.08; 26.01.03;
26.04.04

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05028 (111)181793
(151) 01/07/2021
(732) SABA NEAGU-KARKHI, CALEA 13

(540)

CLINICA DR. K
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 05069 (111)181295
(151) 03/07/2021
(732) COSTEL-ALEXANDRU LAIB,

(540)

GAO AMANET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 05101 (111)181574
(151) 08/07/2021
(732) PEGAS COURIER SRL, BD 15

NOIEMBRIE, NR 78, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500097,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PEGAS COURIER

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
prestate de persoane sau organizaţii în
special cu scopul de a ajuta în ceea ce
priveşte funcţionarea sau managementul unei
întreprinderi comerciale, sau de a ajuta la
managementul afacerilor sau la îndeplinirea
funcţiilor comerciale ale unei întreprinderi
industriale sau comerciale, serviciile prestate
de către firmele de publicitate care se ocupă
în principal de comunicări publice, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare
şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil

SEPTEMBRIE NR. 57, BLOC 55-57,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 42, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, 
portocaliu,negru, maro

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

CALEA CALARASILOR 75,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, A,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

873

aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de relații publice, producția de promgrame tip
teleshopping, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de asistență comercială, de
exemplu, recrutarea de personal, negocierea de
contracte comerciale pentru alții, analiza prețului
de cost, servicii de agenții de importexport,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, de exemplu,
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
intocmirea si depunerea declarațiilor fiscal.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. servicii
de transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintrun loc în altul (pe calea ferată,
pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte)
şi servicii legate în mod necesar de un astfel
de transport, servicii de curierat, precum şi
depozitarea bunurilor în orice fel de instalaţie
de depozitare, depozite sau alte tipuri de
clădire pentru păstrarea sau protejarea acestora,
exploatarea de staţii, poduri, căi ferate, feriboturi
sau alte mijloace de transport, închirierea de
vehicule pentru transport, precum și servicii
de şoferi şi piloţi, servicii de închiriere
legate de transport, depozitare și călătorie,
de exemplu, închirierea locurilor de parcare,
închirierea garajelor, închirierea containerelor de
depozitare, funcţionarea remorcărilor maritime,
de descărcarea, exploatarea porturilor şi a
docurilor, precum şi salvarea navelor eşuate şi a
încărcăturilor acestora, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor, reîncărcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
servicii pentru furnizarea de informaţii privind
călătoriile sau transportul de bunuri de către
brokeri şi agenţiile de turism, precum şi pentru
furnizarea de informaţii privind tarifele, orarele
şi modalităţile de transport, inspecţia vehiculelor
sau a bunurilor în vederea transportului.

───────

(210) M 2021 05141 (111)181311
(151) 06/07/2021
(732) BUNATATI CU GUST SRL, STR.

ALUNISULUI 102A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040742,
ROMANIA

(540)

Bunătăţi cu gust

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 02.01.23; 11.01.01; 26.05.04;
26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
369C), portocaliu (Pantone 150C), alb
(RAL 9010), negru (RAL 9005)
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(210) M 2021 05161 (111)181657
(151) 21/04/2010
(732) HUGWORLD INTERNATIONAL

DISTRIBUTIONS,S.L., CALLE
OCHANDIANO, 6 - 2ª PLTA.,
MADRID, E-28023, SPANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AURA Despierta tus Sentidos

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse pentru parfumarea si aromatizarea
ambientului, nu de uz personal.

───────

(210) M 2021 05173 (111)181637
(151) 07/07/2021
(732) INOPACT S.R.L., STR. MOS ION

ROATA NR. 19, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INOPACT
consultanță în afaceri

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033039 din data

18.11.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “consultanță în afaceri“.

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în management, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță în organizarea
firmelor, consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță privind managementul afacerilor.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz, 
gri,verde, alb, negru
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(210) M 2021 05212 (111)181309
(151) 08/07/2021
(732) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

BIOBALANCE
BACK TO NATURE

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.11.02;
27.05.01; 29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de
albire şi alte substanţe de spălare, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
preparate igienice ca articole de toaletă,
tesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă,
abrazivi, adezivi pentru fixarea părului fals,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după
ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei de

migdale, săpun de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, ceară de
cizmărie, preparate din colagen pentru scopuri
cosmetice, coloranţi pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru animale, cosmetice, cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, creme pentru articolele din
piele / ceruri pentru articolele din piele, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanţi,
alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
geluri de albire a denţilor, paste de dinţi,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), produse
pentru lustruirea dinţilor, săpun deodorant,
deodorante pentru animale de companie,

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

URUNLERİ SANAYI VE TICARET
ANONIM SİRKETI, KOZA
MAH, 1655 SOK, AKBATI
RESIDANCE, YESIL C BLOK
D:201, ESENYURT /İSTANBUL,
TURCIA
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preparate depilatoare / depilatoare, ceară
depilatoare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase, apă de
colonie  hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel,uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri  esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale 
de citron,  esenţe  eterice,  uleiuri  esenţiale  / 
uleiuri eterice,  extracte  de  flori  (parfumuri), 
produse pentru  spălarea  ochilor,  nu  cele 
pentru  scopuri medicale,  cosmetice  pentru 
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam 
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome 
pentru  băuturi  (uleiuri esenţiale),  produse 
pentru  îndepărtarea  cerii  de  pe  pardoseală 
(preparate  de  degresare), ceară  pentru 
pardoseală,  arome  alimentare (uleiuri 
esenţiale),  preparate  pentru  fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
servețele antitransfer de culoare, șervețele
antistatice pentru uscător, ulei de gaultheria,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru şlefuit / preparate pentru
ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire) / conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri

cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii / vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii / soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
curăţare uleiuri pentru parfumuri şi arome, uleiuri
pentru toaletă, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, paste pentru curele de ascuţit briciul,
parfumerie, parfumuri, vaselină rectificată pentru
scopuri cosmetice, preparate fitocosmetice,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de lustruit /
pastă de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară  de  lustruit,  creme  de  lustruit  hârtie  de
lustruit, pietre  de lustruit, pomezi pentru scopuri
cosmetice,  potpuriuri   (arome),   piatră   ponce,
scoarţă  de  quillaia  pentru  spălat,  ulei  de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
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de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

───────

(210) M 2021 05217 (111)181588
(151) 08/07/2021
(732) ANA SI CORNEL SRL, STR.

BARIERA AMARU, NR. 1, JUD.
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

Ana și Cornel
SALAM ROMÂNESC

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1032768 din data

17.11.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “SALAM ROMÂNESC“.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 02.07.02;
09.01.10; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
și grăsimi comestibile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate și
înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncăruri preparate constând în principal
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mâncăruri preparate constând în
principal din carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu supe și
baze de supă, extracte din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ouă și produse

(591) Culori revendicate: galben închis (HEX
#ac940c), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#191816)
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din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne.

───────

(210) M 2021 05303 (111)181600
(151) 13/07/2021
(732) VIORICA-MINA LUCACIU-

BODOR, STR. FABRICII DE
ZAHAR NR.65-69, BLC. TC76,
SC.6, AP.66, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400624, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DEMOLITION DERBY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 05318 (111)181582
(151) 14/07/2021
(732) IULIA ANDREEA VÎLCEANU, STR.

EGALITAȚII NR. 4,JUD. SATU
MARE, SATU MARE, 440092,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

Villia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere

și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 05345 (111)181794
(151) 15/07/2021
(732) SABA NEAGU-KARKHI, CALEA

13 SEPTEMBRIE 57, BLOC 55-57,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 42, SECTOR
5 , BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

DR. KARKHI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și îngrijire
a frumuseții pentru oameni.

───────

(210) M 2021 05349 (111)181792
(151) 15/07/2021
(732) ALEXANDRA KARKHI, STR.

JANDARMERIEI 14, BLOC
3, SCARA C, ETAJ 4, AP. 41,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SCARA C, ETAJ
1,AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALEX KARKHI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și îngrijire
a frumuseții pentru oameni.

───────

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2021 05362 (111)181584
(151) 15/07/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
PAUZĂ? Oferă-ţi un caffe latte!

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.07.01;
26.01.01; 26.11.12; 26.05.01; 26.04.01;
26.04.02; 08.01.23; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini

electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, aparate de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esențe de cafea,
altele decât uleiurile esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, cafea cu gheață, extracte de cafea,
cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu,
maro, roşu, albastru, verde, portocaliu
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(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),

organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────
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(210) M 2021 05365 (111)181573
(151) 15/07/2021
(732) SANDRU CLAUDIA IRINA,

STR. CATEDRALEI NR.4,
JUD. HUNEDOARA, URICANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA ŢINUTUL
MOMÂRLANILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor, simpozioanelor cu
scop educaţional sau cultural, publicarea cărților
și textelor, altele decât textele cu scop
publicitar, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii de reporteri de știri, reportaje fotografice,
fotografie, servicii culturale, educaționale sau de
amuzament furnizate de parcuri de divertisment,
circuri,grădini zoo, galerii de artă, muzee,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumusețe, antrenare, organizarea și
susținerea conferințelor, distribuție de filme,
servicii educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tabere de vacanță,
servicii ale cluburilor de sănătate, microfilmare,
organizarea de expoziții in scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de baluri, raportare
fotografică, furnizarea facilităților de recreere,
educație religioasă, producția de spectacole,
compunerea de melodii, servicii de tabere
sportive, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere, scrierea de texte
altele decât cele publicitare, producții de teatru,
închiriere echipament sportiv.

───────

(210) M 2021 05391 (111)181959
(151) 16/07/2021
(732) PAN CATALAN INVEST S.R.L.,

STRADA GRĂDINARILOR NR.
2-4, PARTER, SCARA A, AP. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031512,
ROMANIA

(540)

CASA DEL PAN
BRUTĂRIE ARTIZANALĂ

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1036927/22.12.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „BRUTĂRIE ARTIZANALĂ”.

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 08.01.01;
11.01.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pâine, pâine proaspătă, pâine crocantă,
pâine integrală, pâine multicereale, pâine pita,
pâine daneză, pâine nefermentată, biscuiți din
pâine, pâine la aburi, pâine indiană, pâine nan
(indiană), pâine cu usturoi, pâine de secară,
pâine fără gluten, pâine făcută cu drojdie,
cozonaci, cornuri, panettone (cozonac italian),
specialități de patiserie.

───────

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
1675C), alb
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(210) M 2021 05396 (111)182026
(151) 18/07/2021
(732) KANGOO ONLINE SHOP SRL,

(540)

MamiLand

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.12;
26.11.13; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05405 (111)181848
(151) 19/07/2021
(732) CASA URSACHI SRL, STR.

ARSENIE BOCA 11, SAT
BUCSESTI, JUD. BACAU,
COMUNA PODURI, 500113,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

MĂCELĂRIA ARTIZANALĂ
DUDACHI CURAT,

TRADIŢIONAL!
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1033647/24.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "MĂCELĂRIA ARTIZANALĂ”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
11.01.03

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de carmangerie.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX 
#ff5656),negru (HEX #2f3232)

STR. DEZROBIRII NR. 18-38, BL.
33, SC. 4, AP. 156, CAMERA 3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060987,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05413 (111)181849
(151) 19/07/2021
(732) INVESTONIA SYSTEMS,

SOS.BUCURESTI-URZICENI
NR.635, JUD. ILFOV, AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
041256, ROMANIA

(540)

ELDORADO BET
PARIURI SPORTIVE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1033446/23.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "BET” și „PARIURI SPORTIVE”.

alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment, servicii de jocuri de
noroc, servicii de cazino (jocuri), pariuri și jocuri
de noroc, servicii de cazino on-line, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii de jocuri online. servicii de pariuri, servicii
de pariuri sportive.

───────

(210) M 2021 05422 (111)181693
(151) 13/08/2021
(732) NARCIS - CATALIN BECIU, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 33,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

NO MORE BRANDS NMB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Cravate, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli de-a gata
(piese îmbrăcăminte), cămăși, pantofi, ghete,
îmbrăcăminte, șosete, pantofi de sport, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere).

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, galben, maro,
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(210) M 2021 05425 (111)181331
(151) 19/07/2021
(732) TREPADUS MIHAIL MARICEL

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
SAT SĂNDULENI, JUDETUL
BACAU, COMUNA SĂNDULENI,
BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Honey Hive
În conformitate cu art.22 din Legea nr.84/1998,

republicată, conform adresei nr.1032138/11.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: "Honey " şi "Hive".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.13.04

clase:
5. Tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
cu laptisor de matca, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar, pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu propolis,
suplimente dietetice de uz medical sau veterinar,

pe baza de propolis, suplimente alimentare
pe baza de polen, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca.
29. Produse din fructe cu miere, arahide
glazurate cu miere, unt cu miere, polen preparat
pentru alimentatie, polen preparat ca produs
alimentar, pupe de albine procesate pentru
consum uman.
30. Miere, miere naturala, inlocuitori de
miere, miere maturata natural, miere (pentru
alimentatie), miere cu trufe, miere de manuka,
miere de helichrysum, produse tartinabile dulci
(miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere bilogica pentru
consum uman, glazuri de miere pentru sunca,
zahar, miere, sirop de melasa, crema de zahar
invertit (miere artificiala), dulciuri (nemedicinale)
pe baza de miere, cereale pentru micul
dejun care contin miere, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun cu aroma de miere, yuja-cha (ceai corean
cu lamaie si miere), ceara de albine, laptisor
de matca, propolis, propolis de uz alimentar,
miere si alimente care contin miere, preparate
constand in totalitate sau in mare parte din miere,
fagure de miere (comestibile), miere uscata,
deshidratata, cristalizata sau solidificata folosita
ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural sau
pastila, miere, propolis si alte produse apicole,
miere amestecata cu seminte, fructe, pulberi de
plante, miere cu propolis, miere imbogatita cu
diverse suplimente naturale, tinctura de propolis,
alimente preparate din miere.
31. Polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie prima
pentru uz industrial, polen (materie prima), albine
vii, preparate alimentare pentru albine, pupe de
albine vii.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi nealcoolice din legume si
sucuri din legume cu miere, bauturi nealcoolice
pe baza de miere.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
tincturi de uz medical, tinctura de propolis de

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare cu
laptisor de matca, suplimente dietetice pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
pe baza de propolis, suplimente alimentare
cu propolis, suplimente dietetice pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
polen, suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, produse din fructe
cu miere, arahide glazurate cu miere, unt
cu miere, polen preparat pentru alimentatie,
polen preparat ca produs alimentar, pupe de
albine procesate pentru consum uman. miere,
miere naturala, inlocuitori de miere, miere
maturata natural, miere (pentru alimentatie),
miere cu trufe, miere de manuka, miere de
helichrysum, produse tartinabile dulci (miere),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
plante aromatice, miere bilogica pentru consum
uman, glazuri de miere pentru sunca, zahar,
miere, sirop de melasa, crema de zahar invertit
(miere artificiala), dulciuri (nemedicinale) pe
baza de miere, cereale pentru micul dejun care
contin miere, preparate din cereale acoperite
cu zahar si miere, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), cereale pentru micul dejun
cu aroma de miere, yuja-cha (ceai corean cu
lamaie si miere), produse apicole, ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de
uz alimentar, miere si alimente care contin
miere, preparate constand in totalitate sau
in mare parte din miere, fagure de miere
(comestibile), miere cu plante aromatice, miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis si alte produse
apicole, miere amestecata cu seminte, fructe,
pulberi de plante, miere cu propolis, miere
imbogatita cu diverse suplimente naturale,
tinctura de propolis, alimente preparate din
miere. polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine, preparate alimentare pentru albine, pupe
de albine vii, bauturi din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe
baza de miere (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa

le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
40. Servicii de prelucrare a mierii si a produselor
cu miere.
44. Servicii apicole, servicii de apicultură,
inchiriere de stupi de albine.

───────
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(210) M 2021 05436 (111)181300
(151) 19/07/2021
(732) VASIU DANIEL, STR. HARALAMB

GEORGESCU NR. 64, AP. 7,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Tutti

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu , bej, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Kasha (mâncare), sosuri pentru mâncare,
burritos (mâncare mexicană), esențe comestibile
pentru mâncare (cu excepția substanțelor și
uleiurilor esențiale), aluat dospit, aluat pentru
pateuri, aluat pentru pizza, amestecuri de aluat,
alimente preparate din aluat, amestec pentru
aluat de pizza, aluaturi și amestecuri din
acestea, produse din aluat gata de copt, pizze
negătite, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
(preparată), pizza conservată, pizza congelată,
pizza refrigerată, blaturi de pizza, blat de
pizza, sosuri pentru pizza, amestecuri de pizza,
pizza împăturită (calzone), condimente pentru
pizza, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, gustări pe
bază de carne, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de brânză, carne, pește, păsări

și vânat, extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse alimentare, produse din
carne, produse alimentare care se pregatesc
rapid, burgeri din legume, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne, carne congelată,
carne ambalată, carne de mânzat, carne de vită,
carne de vită preparată, carne procesată, carne
tocată, produse din carne preparate, sosuri
pentru salate, salate de paste.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, organizare
de expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri cu
scop comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentatiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
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pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii contractuale de alimentație,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant şi bar, rezervări pentru restaurante şi
mese, restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servire de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servicii oferite de pizzerii,
servicii în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulota mobilă,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
și bar, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de bufet salate.

───────

(210) M 2021 05496 (111)181957
(151) 22/07/2021
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR 18, ET.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RIDA ROMANIAN INTERIOR
DESIGN ASSOCIATION

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1033712/24.11.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

”ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSOCIATION “.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 05510 (111)181355
(151) 22/07/2021
(732) RAY WOOD EXPLOATARE

S.R.L., CALEA OBER FRASIN
NR. 44, JUDETUL SUCEAVA,
LOC. FRASIN, ORAS FRASIN,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RAY Cafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 05513 (111)181556
(151) 22/07/2021
(732) ADY LUCIAN NICULITA, STR.

BOGDANEASA NR. 11, JUDEȚUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RADIER
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1031595 din
data 08.11.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: RADIER.

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
maro, crem

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4,SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (HEX    
             #CF0808)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05540 (111)181572
(151) 23/07/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27 AP.
1, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011953, ROMANIA

(540)

CASTEL JIDVEI CETATEA DE
BALTA PRIVATE RESERVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33.  Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, toate aceste produse de provenienţă
din arealul Jidvei.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comert, regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33( exceptand transportul lor ), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.

39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, servicii de transport pentru tururile de
vizitare a obiectivelor turistice, însoţirea turiştilor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
de călătorii, servicii de îmbuteliere, servicii
de aprovizionare a distribuitoarelor automate,
livrarea de bunuri, închirierea de vitrine de vin
electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 05549 (111)181301
(151) 24/07/2021
(732) IDELIER CONCEPT STORE SRL,

SOS. PIPERA, NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

PAPARUDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone 
HotFoil), gri (Pantone Warm Grey 
6C),negru (Pantone Black C)
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pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse de
bijuterie, articole de bijuterie, bijuterii din platină,
crucifixe ca bijuterii, lanțuri de bijuterii, aur filat
(bijuterie), aur filat (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din

metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase, articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie, amulete
(bijuterii), ancore (ceasornicărie), insigne din
metale preţioase, cutii din metale preţioase,
articole de bijuterie realizate din aliaje de
metale prețioase (articole semifinisate din metale
prețioase utilizate în confecționarea articolelor
de bijuterie).
18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri, genți,
genți casual, genți de călătorie, genți pentru
cărți, genți din pânză, genți de pânză, genți
pentru scutece, genți pentru școlari, genți de
mână, genți tip sac, genți pentru haine, genți
de stradă, genți fabricate din pânză, genți de
mână (poșete), umbrele, umbrele, umbrele de
soare, huse pentru umbrelă, umbrele de ploaie,
umbrele de soare, umbrele pentru copii, săculeți
pentru umbrelă, portbebeuri pentru transportul
copiilor, marsupii pentru transportul copiilor mici,
genți de umăr pentru copii, genți de voiaj
din pânză, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe de
umăr, sacoșe cu șireturi, sacoșe reutilizabile
pentru cumpărături, sacoșe de cumpărături
cu roți, sacoșe pentru cumpărături pe roți,
sacoșe pentru cumpărături cu două roți, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
genți scoțiene, genți sportive, genți servietă,
bagaje (genți), genți boston, genți impermeabile,
mânere (genți), gentuțe cosmetice, genți de
lucru, genți de plajă, genți de seară, genți
pentru șa, genți din piele, genți pentru curieri,
genți pentru sport, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți pentru drumeții, genți pentru
camping, genți pentru gimnastică, genți cu rotile,
genți cu bandulieră, genți flexibile pentru haine,
genți multifuncționale pentru atleți, serviete și
genți diplomat, genți diplomat pentru documente,
genți din blană sintetică, transportoare pentru
animale (genți), genți pentru scule, goale,
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genți cu structură moale, genți cu imprimeu
muzical, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
de transport universale, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți și portofele din piele,
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru cosmetice (fără conținut), curele pentru
genți de mână, genți de cumpărături din piele,
genți sport de uz general, poșete mici (genți
de mână), genți din imitatie de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de mână pentru
bărbați, structuri pentru genți de mână, genți
de voiaj pentru pantofi, genți sub formă de tub,
genți pentru accesorii de tricotat, genți de voiaj
cu rotile, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți mici de voiaj (pentru sejururi scurte),
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din piele pentru haine, borsete
și genți de purtat la brâu, gentuțe universale
de purtat la încheietura mâinii, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
poșete, poșetuțe, poșete de seară, poșete de
damă, cadre pentru poșete, poșete de mână,
poșetuțe tip minodiere, poșete, portmonee și
portofele, poșete din zale împletite, poșetuțe
amulete (omamori-ire), poșete mici de purtat sub
braț, poșete de mână care nu sunt confecționate
din metale prețioase, piele și imitații de piele,
genți de voiaj și de transport.
20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, console, lădiţe, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele
decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din

metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor, suporturi
nemetalice pentru mobilă, mobile (obiecte pentru
decorare), birouri mobile pentru scris, plăci
mobile de afișare, ecrane pentru șeminee
(mobilă), cuiere de haine (mobile), mobilă stil
antic, reproducere, mobilă cu pat încorporat,
module metalice demontabile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, mobilier din
materiale plastice, mobilier de uz casnic,
suporturi pentru scrisori (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, huse adaptate pentru mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), cutii pentru jucării
(mobilier), suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi nemetalice pentru mobilier, mobilier
pentru automobile-caravană, rafturi din lemn
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
pereți despărțitori metalici (mobilier), mobilier
pentru toalete publice, unități pentru cocktailuri
(mobilier), mobilier de baie modular, mobilier
realizat din șipci, dulapuri izolate fonic (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier rabatabil pentru
șezut, platouri pentru cizme (mobilier), rafturi
pentru consignație (mobilier), rafturi pentru vinuri
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru expunerea produselor, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), suporturi pentru prosoape (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, rafturi de
depozitare (mobilier), panouri pentru chei
(mobilier), suporturi pentru chei (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare,
stații de lucru (mobilier), mese pentru desen
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
ecrane de prezentare (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, ecrane (mobilier) pentru
afișare, încuietori de mobilier nemetalice,
mobilier folosit în săli, unități de depozitare
(mobilier), mânere nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, mobilier de uz
industrial, rafturi pentru birou (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, materiale profilate pentru
mobilier, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
rafturi ca mobilier metalic, mobilier metalic
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de birou, suport de pălării (mobilier), standuri
pentru lavoare (mobilier), cuiere de haine
(mobilier), cârlige nemetalice pentru mobilier,
coșuri de depozitare (mobilier), scăunele cu
trepte (mobilier), sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobile decorative care
produc sunete, elemente de separare individuale
(mobilă), mânere pentru mobilă, din plastic,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi
pentru perete, suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, mobilier pentru terarii
de interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive

de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, așternuturi japoneze (mobilier),
tablouri de afișare, tablouri de agățat chei,
șipci pentru rame de tablouri, rame din lemn
pentru tablouri, rame pentru tablouri și fotografii,
baghete pentru rame de tablouri (șipci), rame
pentru tablouri (nu din metale prețioase), dibluri
nemetalice pentru fixarea tablourilor în perete,
forme confecționate din lemn pentru rame de
tablou, forme confecționate din înlocuitori ai
lemnului pentru rame de tablou.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie,
bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,
blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament
de gimnastică (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
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încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, uniforme de karate, chimonouri,

chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere)/
jambiere, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
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jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, pantaloni, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, curele (accesorii vestimentare).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, organizarea de expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale cu scop
comercial sau publicitar, organizarea de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expunere comerciale de mărfuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
consultanță privind comenzile de articole de
papetărie, asistență în domeniul comercializării
produselor, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă în contul terților,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
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globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comunicare comercială
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție

de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, managementul proiectelor de
afaceri, administrație comercială, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
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de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
marketing comercial (în afară de comerț), servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale de
accesorii pentru îmbrăcăminte.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
servicii de design de bijuterii, servicii de design
de produs, servicii de design pentru magazine,
servicii de design artistic comercial, servicii de
design de ambalaje, servicii de stilism (design
industrial), servicii de design artistic industrial,
servicii de design textil, servicii de design
industrial, servicii de design vestimentar pentru
terţi, servicii de artă grafică şi design, servicii
tehnologice privind designul, servicii de design
vestimentar, servicii de cercetare în domeniul
designului, servicii de planificare în domeniul
designului, servicii de design şi dezvoltare de
produs, servicii de design de brand, servicii
de design de încălţăminte, servicii de design
de bijuterii, servicii de design de accesorii de
modă, servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.

───────

(210) M 2021 05583 (111)181815
(151) 27/07/2021
(732) SC COMSORADI SRL, STR.

BUCEGI NR. 14, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, STR. DOROBANŢI
2, BL. D2, ET. 1, AP. 5, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, 120087

(540)

COMSORADI CARNE
DELICATESE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Piei de animale și piei în formă brută sau
semiprelucrată, piei finisate.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, inclusiv grăsimi alimentare, cârnați,
caltaboș, ficat, pastă de ficat, organe de animale,
jambon, slănină, măduvă de uz alimentar,
preparate pentru făcut mâncare, mâncăruri,
cheag, proteine pentru alimentație umană,
untură topită, salamuri, seu comestibil, mațe,
concentrate de carne, jeleuri de carne, zeamă
de carne, carne conservată, mezeluri, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și coapte,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036270 din data

17.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "carne" și "delicatese".

(591)    Culori revendicate: rosu, galben, 
albastru
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lactate, uleiuri și grăsimi alimentare, mațe pentru
carnățărie și mațe pentru industria alimentară.
31. Hrană pentru animale, inclusiv carne
conservată pentru animale.
35. Servicii ale agențiilor de publicitate,
publicitate, servicii de difuzare și distribuirea
de material publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare, broșuri, prospecte, imprimate,
eșantioane, direct sau prin poștă, publicitate
privind alte servicii, studiul și cercetarea pieței,
previziuni economice, servicii de secretariat,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, din categoria: piei de animale și
piei în formă brută sau semiprelucrată, inclusiv
mațe pentru carnățărie și mațe pentru industria
alimentară, piei finisate, came, pește, păsări
și vânat, extracte din carne, inclusiv grăsimi
alimentare, cârnați, caltaboș, ficat, pastă de ficat,
organe de animale, jambon, slănină, măduvă de
uz alimentar, preparate pentru făcut mâncare,
mâncăruri, cheag, proteine pentru alimentație
umană, untură topită, salamuri, seu comestibil,
mațe, concentrate de carne, jeleuri de carne,
zeamă de carne, carne conservată, mezeluri,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și coapte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, hrană pentru animale, inclusiv
carne conservată pentru animale, servicii de
intermediere comercială, servicii de reclamă prin
prezentare de produse, promovarea vânzărilor
pentru terți, relații publice, închiriere de spații
publicitare și de material publicitar, servicii de
ajutor în conducerea și exploatarea afacerilor,
întreprinderilor industriale sau comerciale,
consultanță profesională, asistență, îndrumări,
servicii oferite de agenții de import ¬export,
agenții de informații comerciale, analiza prețului
de cost, prezentare de produse, târguri și
expoziții (cu scop comercial).
39. Transport, ambalare, antrepozitare/
depozitare, înmagazinare, împachetare de
mărfuri, distribuire și livrare de mărfuri, închiriere
de depozite, frigidere si miljoace frigorifice, de
vehicule.

40. Tratarea materialelor, sacrificarea
animalelor, servicii oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor și a
băuturilor, prepararea pieilor, tratarea lor.
42. Servicii de analize chimice, sanitar
veterinare.

44. Servicii de îngrijiri medicale, de igienă și de
frumusețe pentru animale, asistență medicala
pentru animale, servicii veterinare, închirierea de
instalații sanitare, servicii de case de odihnă.
45. Servicii de crematoriu.

───────

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de cofetării,
cafenele, restaurante, cantine, închirieri de
locuri de cazare temporară, servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de case de vacanță,
servicii hoteliere, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
cu  servire   rapidă   (snack-baruri), servicii
oferite de baruri, servicii oferite de tabere de
vacanță, închirierea de construcții transportabile,
închiriere de scaune, mese, veselă și lenjerie de
masă, închiriere de săli de reuniune, închiriere
de corturi.
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(210) M 2021 05614 (111)181314
(151) 28/07/2021
(732) CIPRIAN-OTNIEL LUCA, STR.

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU
NR.40 BIS, JUDETUL ARAD, ORAȘ
LIPOVA, ARAD, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Vocea Creștinilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 16.01.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
servicii de publicitate oferite de o agenție
specializată în publicitate prin radio și
televiziune.
38. Servicii de difuzare pe pagini web,
servicii de podcasting, transmisii de podcasturi,
radiotelefonie mobilă, radiocomunicații mobile,
telecomunicații prin radio, comunicații mobile
radio, radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de radiodifuziune, radiodifuziune
sonoră digitală, servicii de radiocomunicații,
transmisie de programe radio, difuzare de
programe radio, transmisie radio prin cablu,
servicii de radio-paging, servicii de comunicații
radiotelefonice, furnizare de instalații pentru
recepție radio și transmisie radio, difuzare
de programe prin radio, servicii de informare
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie și recepție prin radio, difuzarea la

radio și televiziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de rețele de radiocomunicații,
transmitere de date computerizate prin radio,
difuzare de informații financiare prin radio,
servicii de comunicații radiofonice, telefonice,
telegrafice, închiriere de echipament pentru
radiodifuziune viziuală, radiodifuziune de filme
cinematografice pe internet, servicii de
radiocomunicații de bandă largă, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare
radiofonică de informații și alte programe, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio și televiziune prin satelit, servicii
de paging (radio, telefon sau alte mijloace
de comunicații electronice), telecomunicații prin
intermediul terminalelor de calculator, prin
mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și
de televiziune cu plată, furnizarea accesului
la conținut multimedia online, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, transmisie de sunet și imagine
prin satelit sau rețele multimedia interactive,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare.
41. Divertisment radiofonic, concerte muzicale
pentru radio, emisiuni de radio (programare),
montaj de programe radiofonice, producția de
emisiuni radiofonice, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, divertisment de radio și
televiziune, prezentare de programe de radio,
producție de efecte speciale pentru radio,
producții de film, televiziune și radio, producție
de evenimente sportive pentru radio, realizare
de programe de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, producție
și prezentare de programe de radio, închirierea
de posturi de radio și televiziune, servicii de
educație furnizate prin intermediul radioului,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, servicii de prezentatori de radio
și de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de știri pentru radio
sau televiziune, furnizarea simultană a unor
programe radio pe mai multe posturi, operarea
de echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

899

───────

(210) M 2021 05669 (111)181302
(151) 29/07/2021
(732) CEZAR PROFIGHT SRL, STR. DR.

IOAN RATIU NR. 31, BL. L2, AP.
18, JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

CEZAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte),
echipament de gimnastică, pantaloni
sportivi, articole sportive pentru acoperit
capul (cu excepția căștilor), îmbrăcăminte,
jachete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), jambiere

pentru genunchi (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru antrenament.
28. Echipamente pentru sport, articole și
echipament de sport, echipament de exerciții
acționat manual, echipament de antrenament
în arte marțiale, genți adaptate special pentru
echipamente sport, aparate pentru antrenament
sportiv, protecții utilizate în activități sportive,
apărători de tibie de uz sportiv, protecții pentru
mână adaptate pentru uz sportiv, protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
de coate pentru skateboard (articole sportive),
suporturi de protecție pentru umeri și coate
(articole sportive), mănuși pentru lupte.
41. Închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închirierea de echipament
pentru sport (cu excepția vehiculelor), servicii
pentru furnizarea echipamentelor pentru exerciții
fizice, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciții fizice, antrenament sportiv,
coaching sportiv (instruire), antrenamente
sportive, activități sportive, educație sportivă,
pregătire sportivă, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
coordonare de evenimente sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, cluburi de agrement cu instalații
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, organizare de activități
sportive și competiții, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de competiții și evenimente sportive, cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
instalații sportive de antrenament, organizare de
concursuri de lupte, furnizare de știri și informații
privind luptele corp la corp, printr-o rețea globală
de calculatoare.

───────

publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a revistelor,
publicarea de materiale multimedia online,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi sportive şi culturale, divertisment,
divertisment radio si de televiziune.
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(210) M 2021 05698 (111)181958
(151) 30/07/2021
(732) GARDEN CENTER GRUP, STR.

ATOMIŞTILOR NR. 127-135, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, 077125,
ILFOV, ROMANIA

(540)

GARDEN CENTER GRUP
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 27.05.01;
29.01.03; 29.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Amenajare peisagistică de grădini pentru
terți, amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, design de grădină și peisagistic,
horticultură, grădinărit și amenajare peisagistică,
consultanță referitoare la peisagistică, grădinărit,
întreținere de grădini, proiectare (design) de
grădini, servicii de grădinărit, consultanță în
grădinărit, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii pentru îngrijirea grădinilor, servicii de
amenajare a grădinilor, furnizare de informații
despre grădinărit, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, servicii de consiliere cu
privire la grădinile acvatice, informații și
consiliere cu privire la grădinărit, servicii de
consiliere cu privire la proiectarea de grădini,
servicii de pepiniere, servicii prestate de
pepinieriști, întreținerea gazonului, amplasare
de gazon, servicii de tuns gazonul, servicii de

consiliere în materie de proiectare a gazonului,
servicii de consiliere cu privire la plantarea
gazonului, servicii de consiliere cu privire la
selectarea gazonului, furnizare de informații
despre plantarea pomilor în grădini.

───────

(210) M 2021 05754 (111)181850
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

APETIT DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05755 (111)181851
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

PLURI DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1036931 din
data 22.12.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "GARDEN".

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#D7E28F, #BAD36D, #7DA84D,
#B4CD51, #5D8746, #507253), alb
(HEX #FFFFFF)

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate  pentru  scopuri  medicale  sau 
veterinare, suplimente dietetice de uz uman 
şi  veterinar, plasturi,  toate  aceste  produse 
destinate detoxifierii.
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35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05766 (111)181666
(151) 03/08/2021
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STRADA 1

DECEMBRIE NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ETAJ 1, JUDEȚ ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IZVOARELE CĂLIMANI

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32.  Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, şi alte preparate non-alcoolice, toate
aceste produse provenind din arealul Călimani.

───────

(210) M 2021 05770 (111)181316
(151) 04/08/2021
(732) LOREDANA DRAGOMIR, AL.

DEALUL MACINULUI, BL.451,
SC.5, AP. 208, BUCURESTI,
062043, ROMANIA
ALEX-GIORGIAN VOICU,
INTRAREA CRINULUI NR. 18,
JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

QViT

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 05.03.14;
24.13.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Vitamine pentru industria alimentară, vitamine
pentru fabricarea de produse cosmetice,
vitamine pentru fabricarea de produse
farmaceutice, vitamine destinate utilizării în
fabricarea de suplimente alimentare.
5. Suplimente nutritive, vitamine gumate,
vitamine și preparate cu vitamine, picături
cu vitamine, preparate cu vitamine, vitamine
pentru animale, tablete de vitamine, produse
igienice pentru medicină, preparate și
articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și articole
sanitare, suplimente alimentare si preparate
dietetice, plasturi, alimente pentru bebeluși,
preparate farmaceutice, dulciuri farmaceutice,
farmaceutice injectabile, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru răceală, produse
farmaceutice homeopate, produse chimico
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tuse, preparate farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice pentru ochi, loțiuni farmaceutice
pentru piele, preparate farmaceutice analgezice
efervescente, preparate farmaceutice pentru

pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi,  toate  aceste  produse  destinate 
detoxifierii.

(591) Culori revendicate: albastru 
(PANTONE 540C), bej

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1F1F1D), portocaliu (HEX #F1A031)
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tratarea diabetului, preparate farmaceutice
pentru prevenirea alergiilor, produse
farmaceutice pentru tratarea halitozei,
produse farmaceutice pentru tratarea
bolilor respiratorii, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru sistemul nervos
periferic, preparate farmaceutice destinate
utilizării în urologie, preparate farmaceutice
pentru activarea funcției celulare, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, compoziții farmaceutice,
produse farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice cardiovasculare, preparate
farmaceutice pentru animale, balsamuri de
buze farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea osteoporozei, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru tratamentul hiperlipidemiei, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse farmaceutice pentru
tratarea astmului, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, preparate și
substanțe farmaceutice antialergice, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității,
preparate farmaceutice care conțin cafeina,
produse farmaceutice pentru stimularea erecției,
preparate farmaceutice pentru uz uman, produse
farmaceutice pentru tratarea hipoglicemiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmaceutice pentru
tratamentul esofagitei, produse farmaceutice
pentru tratarea rinitei alergice, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
produse farmaceutice pentru tratarea depresiei,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea părului,
produse farmaceutice pentru tratarea bolilor
infecțioase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor osoase,
preparate farmaceutice pentru tratarea leziunile
sportivilor, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolii cardiovasculare, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolii parkinson,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor inflamatorii, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncției erectile, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
scheletice, preparate farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor reumatice, preparate

farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
oculare, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor gastrointestinale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
metabolice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor oculare,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecțiunilor musculo-scheletice,
substanțe farmaceutice care afectează sistemul
nervos periferic, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, extracte din drojdie pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului imunitar, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate farmaceutice pentru ameliorarea
mușcăturilor de insecte, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor de rinichi,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
sistemului nervos, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
respirator, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului endocrin, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului metabolic, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului metabolic, produse de curățare
pentru acnee (preparate farmaceutice), produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor și tulburărilor ochilor,
produse farmaceutice pentru descurajarea
obiceiului de a fuma, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului musculo-
scheletic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
simptomelor bolilor provocate de radiații,
preparate farmaceutice pentru tratarea pielii
uscate în timpul sarcinii, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor sistemului nervos central
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(snc), produse și preparate farmaceutice pentru
hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse și
preparate farmaceutice împotriva pielii uscate
cauzate de sarcină, preparate farmaceutice
pentru prevenirea petelor pe piele în timpul
sarcinii, preparate cu amestec de vitamine,
suplimente pe bază de vitamine, plasturi cu
suplimente de vitamine, preparate cu minerale
și vitamine, suplimente pe bază de vitamine
pentru animale, suplimente cu vitamine utilizate
în dializa renală, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
băuturi îmbogățite cu vitamine de uz medical,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare.
16. Broșuri cu informații farmaceutice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale.
39. Depozitare de produse farmaceutice.
42. Dezvoltare de produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05772 (111)181579
(151) 04/08/2021
(732) Fundatia Centrul româno-

american, B-DUL UNIRII NR. 57,
BL. E4, SC. 4, ET. 6-7, AP. 111,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

41 pentru România

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.09;
03.01.08; 27.05.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(591) Culori revendicate: gri, negru, albastru,
maron, roşu, galben, alb
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(210) M 2021 05805 (111)181651
(151) 05/08/2021
(732) STEFANO SCUNGIO, ȘOS.

NORDULUI, NR. 66-70, SC. A, AP.
504, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MHOODA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.01.01

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de comert cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05825 (111)181727
(151) 06/08/2021
(732) YANYAN ZHOU, STRADA

DOINEI NR. 72J, JUDEȚUL
ILFOV, FUNDENI, 077086, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MISHI BUFET ALL
YOU CAN EAT

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1034390/02.12.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ALL YOU CAN EAT

(531) Clasificare Viena: 03.09.24; 26.01.01;
26.02.01; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant.

───────

(210) M 2021 05845 (111)181821
(151) 08/08/2021
(732) VASILICA CORNELIA CRISTEA,

STR. SALCIILOR NR. 100A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MODERN SECURITY
SYSTEMS SRL

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05846 (111)181303
(151) 08/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

XPLICIT APPAREL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind metalele prețioase, bijuteriile, ceasurile
și accesoriile de modă destinate oamenilor
și animalelor, a produselor de tipografie
și papetărie, a produselor de vestimentație
din piele precum și a curelelor, genților,
portmoneelor din piele sau alte materiale, a
articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și de
acoperire a capului destinate oamenilor și
animalelor, a echipamentelor sportive și de
sport, a jocurilor și jucăriilor și a produselor
din tutun și înlocuitori, a articolelor pentru
fumători și chibrituri (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii

pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, consultanță în afaceri, în domeniul
transportului și al livrărilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de
informații de piață referitoare la produsele de
consum, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii

de agenții de import și export, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizarea de informaţii și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
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electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou), organizare de expoziții cu scop comercial
sau antreprenorial, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrație comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, marketing comercial (în
afară de comerț), publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în

domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, dezvoltarea de concepte publicitare, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
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privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal,
servicii de relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, prezentare de
produse în scopuri promoționale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, pregătire și prezentare de
reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame
pe baloane, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
servicii de merchandising, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, gestiunea
stocurilor, comandă computerizată de stoc,
gestiunea computerizată a stocurilor, controlul
computerizat a stocurilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de inventariere a stocurilor.

36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, analiză și consultanță financiară,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind fondurile de investiții,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
financiare de plată, servicii de plată electronică,
servicii de plată automatizată, plată automată de
conturi, servicii de plată în numerar, servicii de
plată la distanță, servicii de plată a facturilor,
servicii de card de plată, servicii de plată fără
contact, procesarea operațiunilor de plată pe
internet, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată prin comerț electronic, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată.
39. Livrare de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare și
livrare de bunuri, transport și livrare de bunuri,
servicii de livrare a mărfurilor, servicii de livrare a
pachetelor, livrare de colete prin curierat, livrare
de mărfuri prin curier, colectare, transport și
livrare de produse, ridicare și livrare de colete
și produse, servicii de curierat pentru livrarea
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de pachete, servicii de curierat pentru livrarea
de colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații
privind transportul, transportare de mărfuri,
organizarea serviciilor de transport, transport
de produse cosmetice, transport terestru de
marfă, transport terestru de mărfuri, transport
feroviar de produse, informații în domeniul
transportului, transport și depozitare de bunuri,
servicii de transport de mărfuri, servicii de
transport de încărcături, servicii de transport de
marfă, transport de colete în 24h, depozitare
de marfă după transport, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, transport de mărfuri în vrac, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, servicii de transport și expediție
de mărfuri, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, logistică de transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pe cale rutieră, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, servicii de distribuție de

mărfuri paletizate, servicii de etichetare, servicii
de transbordare, depozitare de pachete, servicii
de depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de elemente componente, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară a
bunurilor personale, depozitare de marfă înainte
de transport, închiriere de spații de stocare
în depozite, servicii de consultanță în materie
de depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, prestare
de servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de congelatoare pentru uz
comercial, închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport, servicii
de depozitare de colete, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
containere pentru depozitarea deșeurilor, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, servicii
de manipulare a mărfii de import și export,
servicii de manipulare și de încărcare a mărfii,
consultanță în domeniul călătoriilor, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de call
center-uri și de hotline-uri, închiriere de spații
pentru stocare.
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de
filme cinematografice, multiplicare de discuri
audio, multiplicare de benzi audio, multiplicare
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de casete audio, multiplicare de înregistrări
pe bandă, tratament de materiale, prelucrare
de metale, prelucrarea suprafețelor metalice
prin lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor
metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură,
tipografie, imprimari tipografice, fotogravare,
imprimare personalizata a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promotional, pe produsele altor persoane,
tratarea și reciclarea ambalajelor, prelucrare
de carton ondulat de ambalaj, protejarea și
conservarea fotografiilor, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, developare fotografică,
retușare fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, înrămarea fotografiilor, prelucrare de
fotografii, imprimare de fotografii, procesarea
imaginii fotografice, imprimare de fotogravuri,
prelucrarea peliculelor fotografice, mărirea
imprimărilor fotografice, montaj fotografii sau
diapozitive, restaurare digitală de fotografii,
transfer de diapozitive fotografice, transfer
de imprimări fotografice, reproduceri de
materiale fotografice, păstrare și conservare
fotografică, developarea de pelicule fotografice,
servicii de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, transferul filmelor fotografice pe
benzi video, tratarea fotografiilor aeriene sau din
satelit, închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, imprimarea pozelor și fotografiilor
stocate digital, furnizare de informații despre
servicii de fotogravură, furnizare de informații
despre developarea filmelor fotografice, gravare
fotografică a articolelor de uz casnic, transfer
de filme fotografice pe benzi video, servicii
de informare privind imprimarea peliculelor

fotografice, imprimare de imagini fotografice
de pe suporturi digitale, servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice,
servicii de transfer de imprimări fotografice
pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă, inscripționarea
panourilor indicatoare, tăiere de panouri de
sticlă, servicii de fabricare personalizată și
montaj, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de tablă, aplicare de modele în relief
pe suprafețe de hârtie, asamblare de materiale
la comandă pentru terți, asamblare de produse
pentru terți, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de
sigilii, servicii de reproducere în 3d, colorare,
colorarea foilor de sticlă prin tratarea suprafeței,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor,
colorarea sticlei, decupare conform tiparului,
furnizare de informații despre servicii de
finisare a hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, gravare, gravarea
chimică a sticlei, gravuri cu laser, informații în
domeniul prelucrărilor de materiale, laminare,
laminarea cartonului, laminarea colilor din
plastic, laminarea foilor de sticlă, laminarea
hârtiei, lipirea metalelor, prelucrarea betonului,
presarea metalelor, servicii de colorare
electrolitică, servicii de gravare a plăcuțelor
cu nume, servicii de marcare cu laser,
servicii de încapsulare a materialelor în formă
de foi, tratarea și acoperirea suprafețelor
metalice, tratarea și prelucrarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea materialelor plastice, vopsire,
copiere heliografică, furnizare de informații
despre servicii de tipărit, imprimare, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare de
portrete, imprimare litografică, imprimare offset,
imprimare pe materiale textile, imprimare prin
ronjare, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după
tipar a dalelor de mochetă, imprimarea
tiparului pe covoare, imprimarea tricourilor,
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imprimări tipografice, mărirea lucrărilor de
pictură, presarea matrițelor pentru discuri,
presarea matrițelor pentru discuri compacte,
înrămare de lucrări de artă ca parte a
procesului de încadrare, reproducerea operelor
de artă din muzee, rotogravuri, serigrafie,
servicii de culegere tipografică, servicii de
finisare a materialelor tipărite, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de separare a
culorilor, servicii de înrămare prin utilizarea unui
material termoplastic adeziv, tipărire intaglio,
servicii de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
fotogravură, tipărire (imprimare), servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare, servicii
de fabricare personalizată şi montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, prelucrarea sticlei
prin suflare, croitorie la comandă, cusătorii
(fabricări la comandă), croitorie (confecții la
comandă), tâmplărie (fabricare la comandă),
asamblare de materiale la comandă pentru terți,
fabricare la comandă de forme pentru utilizare în
industrie, serigrafie, gravuri cu laser, imprimare
3d, închiriere de imprimante 3d, imprimare de
documente de pe suporturi digitale, servicii
de decupare conform tiparului, folii de vinil
pentru vehicule, acoperire cu folie subțire a
componentelor optice.
42. Servicii de design de produs, servicii de
design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
textil, servicii de design industrial, servicii de
design vestimentar pentru terţi, servicii de artă
grafică şi design, servicii tehnologice privind
designul, servicii de design vestimentar, servicii
de cercetare în domeniul designului, servicii
de planificare în domeniul designului, servicii
de design şi dezvoltare de produs, servicii
de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de bijuterii,
servicii de design de accesorii de modă,
servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de

informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
programare pentru calculatoare, programare de
software educativ, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de pagini web, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru telecomunicații, programare
de animații pe calculator, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanță tehnică
privind programarea calculatoarelor, servicii
științifice de programare de calculatoare,
programare de sisteme de control electronic,
servicii de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, închiriere de software pentru
baze de date electronice, servicii consultative
și informații despre software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite furnizorilor de software să urmărească
conținutul multimedia, proiectare, desen și
scriere la comandă de software de calculator,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
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de internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
găzduire de date, fișiere, aplicații și informații
computerizate, consiliere și consultanță privind
aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design -), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii de
ilustrare (design), artă grafică și design, servicii
de design comercial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design și
dezvoltare de software, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
design de site-uri web, servicii de design
de produs, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie
de design web, design de pagini principale și
pagini web, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, creare de design de
produse de consum, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de consultanță
în materie de design interior, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (saas), creare și design

de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), consultanță pentru dezvoltarea
de produse, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de
baze de date, suport tehnic specializat în ceea
ce priveste designul produselor, servicii de
design grafic, arta grafică şi design, schiţe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă şi
tacamuri pentru masă, design artistic industrial,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii de proiectare la comandă,
stocare digitală distribuită, stocare electronică
de documente, stocare electronică de imagini,
proiectare de sisteme de stocare, stocare
computerizată de informații comerciale.

───────
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(210) M 2021 05848 (111)181304
(151) 09/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA, NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

dyb dress your business

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
09.05.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Uniforme, uniforme profesionale, uniforme
școlare, uniforme de lucru, uniforme pentru
arbitri, uniforme pentru asistente, uniforme de
asistentă, uniforme de karate, uniforme pentru
baseball, uniforme de judo, uniforme pentru arte
marțiale, uniforme albe pentru bucătari, uniforme
pentru sporturi de contact, curele (accesorii
vestimentare), topuri (articole vestimentare),
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
jachete matlasate (articole vestimentare),
articole vestimentare pentru bărbați, pălării din
hârtie folosite ca articole vestimentare, seturi de
maiouri și șorturi (articole vestimentare), articole
de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
pentru băieţi, articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie,
bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,

bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,
blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament
de gimnastică (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
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gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, uniforme de karate, chimonouri,
chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere)/
jambiere, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,

bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, pantaloni, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, curele (accesorii vestimentare),
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, eșarfe pentru cap,
accesorii pentru păr (voaluri), şepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), eșarfe,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de cap, eșarfe
de pus pe cap, îmbrăcăminte impermeabilă,
combinezoare (îmbrăcăminte), glugi
(îmbrăcăminte), manșoane (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru femei, îmbrăcăminte pentru sport, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
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le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
organizarea de expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi de promovare,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în

scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă în contul terților,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
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online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comunicare comercială
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize

economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, managementul proiectelor de
afaceri, administrație comercială, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online cu
scop publicitar, promovare online de reţele
informatizate şi pagini web, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genţi de mână,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, marketing comercial
(în afară de comerț), servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
servicii de design de bijuterii, servicii de design
de produs, servicii de design pentru magazine,
servicii de design artistic comercial, servicii de
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design de ambalaje, servicii de stilism (design
industrial), servicii de design artistic industrial,
servicii de design textil, servicii de design
industrial, servicii de design vestimentar pentru
terţi, servicii de artă grafică şi design, servicii
tehnologice privind designul, servicii de design
vestimentar, servicii de cercetare în domeniul
designului, servicii de planificare în domeniul
designului, servicii de design şi dezvoltare de
produs, servicii de design de brand, servicii
de design de încălţăminte, servicii de design
de accesorii de modă, servicii de design de
articole de porţelan, consultanţă în materie de
design, servicii de design pentru ceasuri de
mână, servicii de design de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de analiză a designului
de produs, servicii de evaluare a designului
de produs, servicii de consultanţă în design
vestimentar, furnizare de informaţii despre
servicii de design vestimentar, servicii de design
arhitectural pentru expoziţii, design de pălării,
design de bijuterii, design de produs, design
pentru magazine, design artistic comercial,
design de ambalaje, design artistic industrial,
design vestimentar pentru terţi, artă grafică
şi design, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design şi
dezvoltare de produs, design de accesorii de
modă, design pentru ceasuri de mână, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, evaluare a
designului de produs, proiectare de articole
care servesc la acoperirea capului, creare
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05901 (111)181663
(151) 10/08/2021
(732) DIGITRON SRL, STR. CUEJDI, NR.

1A, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

NOVAdent

clase:
44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, asistență stomatologică, servicii
de stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii ale cabinetelor şi
clinicilor stomatologice, servicii de radiologie şi
tomografie dentară.

───────

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: portocaliu,      
             albastru,  turcoaz
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(210) M 2021 05912 (111)181887
(151) 11/08/2021
(732) AVANTGARDE MEDICAL DENT

SRL, CALEA BASCOVULUI, NR.
43, CABINET 1,JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Implant Institute
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1034073 din data

26.11.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ” Implant Institute”.

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2021 05914 (111)181340
(151) 11/08/2021
(732) SC FAMOUS KOKOSHELL SRL,

STR. NASAUD NR. 9, BL. 21,
SC. 2, ET. 6, AP. 172, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KEPA

clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, conducerea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în mediul
online, marketing online.
42. Servicii de dezvoltare hardware și
dezvoltare software, servicii de design web,
servicii dezvoltare software, servicii dezvoltare
hardware, servicii de proiectare web.

───────

(210) M 2021 05925 (111)181581
(151) 12/08/2021
(732) SC HEALTHYLICIOUS SRL, STR.

TRAIAN, JUDEŢ CLUJ, TURDA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Healthylicious
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru banchete.

───────

(210) M 2021 05931 (111)181652
(151) 12/08/2021
(732) MEDSTREAM SRL, STR.

CEDRILOR NR. 4, AP. 3, CAM. 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050865,
ROMANIA

(540)

MEDSTREAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
nutritive minerale, suplimente cu colostru,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente alimentare lichide,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive,
suplimente alimentare, suplimente probiotice,
suplimente prebiotice, suplimente antioxidante,
suplimente de calciu, suplimente homeopate,
suplimente vitaminice și minerale, suplimente
lichide cu vitamine, suplimente lichide din
plante, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare pentru sportivi, dropsuri
cu supliment de zinc, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente minerale dietetice
pentru animale, suplimente dietetice pentru copii

mici, suplimente pe bază de vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente pe
bază de plante, plasturi cu suplimente de
vitamine, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază de
polen.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, zdrobitoare
de medicamente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
furnizare de informații de marketing prin site-uri
web, administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de publicitate și marketing online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, administrare
de programe și servicii de rambursare a
cheltuielilor pentru medicamente, consultanță în
afaceri, consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță profesională în
afaceri, consultanță profesională în marketing,
consultanță în domeniul auditului, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
pentru dezvoltarea imaginii corporative.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
de forumuri online, servicii de comunicare online,
transmisie de informații online.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), redactare
de site-uri electronice, creare de site-uri pe
internet, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
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pentru afaceri, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, furnizare de informații
referitoare la studii clince prin intermediul unui
site web interactiv, stocare de date online,
cercetare privind medicamentele, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul farmacologiei, consultanță privind
designul ambalajelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de telemedicina,
furnizarea de sfaturi privind nutritia si dieta,
consultanta in farmacie si pregatirea retetelor
de catrefarmacisti, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față
în față, furizare de informații pacienților în
legătură cu administrarea medicamentelor,
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul cosmeticii.

───────

(210) M 2021 05940 (111)181592
(151) 12/08/2021
(732) SC POMADRA SRL, STR.

ALBATROSULUI, NR. 11A, SAT
TULUCESTI, JUD. GALAŢI ,
GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL. E4 ,
AP. 54, JUD. GALAŢI, GALATI, 800330,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

BioReca
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.03.13;

26.11.12; 27.05.01; 27.05.08

clase:

16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de ambalat din hârtie, pungi
de hârtie de uz casnic, pungi de hârtie, pungi
de gunoi din hârtie, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi de hârtie
destinate utilizării în sterilizarea instrumentelor
medicale, pungi de hârtie folosite la coacere,
pungi din hârtie pentru alimente, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, recipiente pentru mâncare
la pachet din pulpă de hârtie biodegradabilă,
recipiente din carton pentru ambalare, recipiente
din carton pentru ambalat, recipiente din hârtie
pentru ambalare, recipiente din hârtie pentru
ambalat.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, publicitate exterioară,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05946 (111)181306
(151) 13/08/2021
(732) IULIAN PARASCHIV, ALEEA

BARAJUL DUNĂRII NR.12, BL.M8,
SC.B, ET.7, AP.68, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Ideall Store Ideal pentru toţi!

încorporate, îmbrăcăminte de stradă, pijamale,
costume (articole de îmbrăcăminte).
28. Sănii bob, jocuri de construcție, darts, zaruri,
drone (jucării), gantere jocuri, puzzle-uri, zmeie,
jocuri de societate, piñatas, jocuri cu inele,
skateboard-uri, praștii (articole sportive), mașini
de jucărie, machete de jucărie, figurine de
jucărie, roboți de jucărie, triciclete pentru copii
(jucării).

───────

(210) M 2021 05951 (111)181660
(151) 27/09/2004
(732) URETEK WORLDWIDE OY,

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URETEK DEEP INJECTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii de clădiri, reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

MYLLYHAANTIE 5, FI-33960
PIRKKALA, PIRKKALA, 
FINLANDA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Cuțite (arme), cuțite de altoit, cuțite ceramice,
satâre (cuțite), securi, cuțite, pumnale, cuțitoaie.
11. Grătare, mașini de ceață, proiectoare de
lumină, ventilatoare (aer condiționat), aparate de
încălzire, reșouri, radiatoare, electrice.
13. Spray-uri utilizate pentru protecția
personală/spray-uri utilizate pentru protecția
personală, arme cu gaze lacrimogene, curele de
umăr pentru arme/banduliere pentru arme, cutii
pentru puști/cutii pentru arme.
15. Acordeoane, cimpoaie, fluiere din bambus,
banjouri, flașnete, basuri (instrumente muzicale),
șuruburi de arcuș pentru instrumentele muzicale,
arcușuri pentru instrumentele muzicale, călușuri
pentru instrumentele muzicale, clarinete, tobe
(instrumente muzicale), chitări, muzicuțe,
armonii, mandoline, claviete, cutii muzicale,
orgi, corzi de pian, piane, plectre/pene
pentru instrumentele cu corzi, stative
pentru instrumentele muzicale, corzi pentru
instrumentele muzicale, viori.
25. Şorțuri  (îmbrăcăminte),  îmbrăcăminte,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
acoperit capul pentru purtare, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte cu LED-uri
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(210) M 2021 05952 (111)181659
(151) 27/09/2004
(732) URETEK WORLDWIDE OY,

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL. M 106,
SC. 4, ET. 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URETEK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții de clădiri, reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 05955 (111)181766
(151) 13/08/2021
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BARBERZONE

(531) Clasificare Viena: 10.05.04; 10.05.06;
27.05.01; 14.07.20

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05956 (111)181767
(151) 13/08/2021
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRIZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
14.07.20; 10.05.04; 10.05.05; 10.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

MYLLYHAANTIE 5 FI-33960
PIRKKALA, PIRKKALA, 
FINLANDA
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05971 (111)181808
(151) 13/08/2021
(732) PENSIUNEA CALUDA S.R.L.,

STR. M7 NR. 34, LOC. NĂVODARI,
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ET 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Caluda MAMAIA SAT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1035897 din data

14.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: MAMAIA SAT

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 29.01.02; 29.01.03

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii hoteliere, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 05972 (111)182130
(151) 13/08/2021
(732) GLOBIT LAB SEQUENCE SRL,

STR. PITAR MOŞ NR. 27, ET. 5,
AP. 17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010452, ROMANIA

(540)

Globit Lab
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.02;

26.01.04; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Computere și dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, tastaturi pentru calculatoare,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, suporturi
de date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software descărcabil
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
programarea computerelor, servicii de calculator
şi tehnologie pentru securizarea datelor
informatice şi a informaţiilor personale şi
financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii,
spre exemplu, servicii de protecție anti-
virus pentru computer, servicii de criptate a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
proiectare de software și sisteme de computer,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă

în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator. stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetuluiconsultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 05973 (111)181654
(151) 13/08/2021
(732) WINK NETWORK, STR. DR. EMIL

SAVINI NR. 3A, BLOC J4, SC. B,
ET. 2, AP.1, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TRUFANDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
fast-fooduri, servicii de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii
de localuri tip snack-bar, servicii de bufet, servicii
ale bistrourilor, servicii de cafenea.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

925

(210) M 2021 05986 (111)181318
(151) 16/08/2021
(732) FERMA LA MASA SRL, STR.

MOȚILOR, NR. 77, SUBSOL, AP.
1/B, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 700153, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NATIV fripturi pur românești

clase:
39. Servicii de livrare de produse alimentare,
servicii de livrare.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
servicii de fast food, furnizarea de alimente și
băuturi.

───────

(210) M 2021 05988 (111)181713
(151) 16/08/2021
(732) RALUCA ALEXANDRA

ȘTEFAINSCHI, STR. DIMITRIE
CANTEMIR, NR. 12, VILA B, AP.
9B, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

CHAKRA RELAXATĂ
CINE EȘTI TU DE FAPT?
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1034940 din
data 07.12.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: " CHAKRA ".

clase:
41. Servicii de literatură motivațională respectiv
publicarea online a cărţilor de literatură
motivaţională şi a textelor, altele decât textele
cu scop publicitar, servicii de dezvoltare
personală respectiv furnizarea de cursuri de
dezvoltare personală, servicii de eseistică
respectiv redactare şi publicare de eseuri şi
texte, altele decât cele publicitare, toate oferite
atât în mediul online cât și offline.
44. Servicii de psihologie, psihoterapie,
hipnoterapie, hipnoză regresivă, terapii
complementare, oferite atât în mediul online cât
și offline.
45. Servicii de consultanță spirituală oferite atât
în mediul online cât și offline.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: maro deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06003 (111)181555
(151) 20/08/2021
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185, BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020078, ROMANIA

(540)

VAPS TIGARI ELECTRONICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, arome și soluții pentru vaporizatoare
şi ţigarete personale.

───────

(210) M 2021 06011 (111)181569
(151) 17/08/2021
(732) CASSIA BUSINESS SRL, STR.

SILOZULUI NR. 13, JUD. DOLJ,
COMUNA CARCEA, DOLJ,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

CP CASSIA Park RETAIL
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1034284/02.12.2021,

mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: Park RETAIL

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
26.05.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile,
şi anume servicii de închiriere respectiv
inchiriere de proprietati imobiliare, inchiriere
spatii comerciale, inchiriere spatii de alimentatie
publica, inchiriere spatii pentru activitati sportive
– recreative si de timp liber, inchiriere spatii
pentru petrecerea timpului liber, recreere si
agrement pt copii, inchiriere spatii pentru
activitati de divertisment, inchiriere spatii de
servicii, inchiriere spatii de birouri, inchiriere
spatii de productie, servicii de administrare

(591) Culori revendicate: violet, albastru
deschis, negru

(591) Culori revendicate: negru, roşu, 
verde,alb
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de imobile, estimare a bunurilor imobiliare
şi finanţare, agenţii de închiriere proprietăţi
imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea de carduri
de credit şi de debit, servicii de emitere de
cartele telefonice, încasări de chirii, concesionări
de bunuri imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere, credite pentru contracte de
închiriere, servicii de estimări financiare de
costuri de reparaţii, estimări financiare, agenţii
de încasare a creanţelor, servicii de curtaj
în proprietăţi imobiliare, emitere de bonuri
valorice, estimări financiare imobiliare, estimări
imobiliare, estimări financiare de obiecte de artă,
consultaţii şi informaţii în domeniul financiar şi
imobiliar, servicii de finanţare, transfer electronic
de fonduri, girare de proprietăţi imobiliare,
împrumuturi cu plata în rate ori pe bază de
amanet, închirieri de apartamente, închirieri
de spaţii pentru birouri, închirieri de spaţii
comerciale, închiriere de spaţii comerciale
în mall-uri, închirieri de proprietăţi imobiliare,
închirieri de exploatări agricole, împrumuturi pe
bază de ipotecă, servicii financiare legate de
ipoteci, finanţarea împrumuturilor şi ipotecilor,
tranzacţii financiare, servicii pentru lichidarea
unei intreprinderi, investiţii de capital, servicii
de girare de imobile, curtaj în bursa, consultaţii
şi informaţii în domeniul asigurărilor, servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare,
colectarea de debite din închirierea de
imobile, servicii de management pentru investiţii
imobiliare, servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri, servicii de vânzare şi cumpărare de
valută (schimb valutar), managementul financiar
al societăţilor de portofoliu, servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de asigurări,
emiterea tichetelor de masă, emiterea de semne
de valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în
ceea ce priveşte sistemele de fidelizare a
clienţilor, emiterea de semne de valoare, evaluări
de proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,

depozite de valori, management financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), investiţii în fonduri, evaluarea
financiară a bijuteriilor, organizarea colectelor,
servicii de brokeri de amanet, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, evaluări
imobiliare, oferirea de reduceri intreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
financiară a timbrelor, emiterea de jetoane de
valori.

───────

(210) M 2021 06033 (111)181669
(151) 18/08/2021
(732) PROTECT PHONE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 141, CAMERA
1, JUD. PRAHOVA, COMUNA
MĂNEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HYCRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Casti audio, casti stereo, casti antifonice,
casti in-ear, casti pentru muzica, casti pentru
telefoane, casti fara fir, casti pentru realitate
virtuala, combinatii de casti cu microfon, casti
pentru comunicare la distanta, casti audiovizuale
pentru jocuri video, casti de tipul maini libere
pentru telefoane mobile, amplificatoare pentru
casti, bureti pentru casti, cutii pentru casti, prize
duble pentru casti, cabluri adaptoare pentru
casti, dopuri antipraf pentru jacuri de casti
audio, veste de salvare reflectorizante, veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), benzi reflectorizante
pentru purtat, discuri reflectorizante pentru
îmbrăcăminte, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor, boxe, boxe portabile,
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boxe fara fir, boxe stereo, boxe de
monitor, boxe pentru automobile, boxe de
calculator, suporturi pentru boxe, cabluri
pentru boxe, suporturi pentru microfoane,
suporturi pentru amplificatoare, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi optice de date,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi de
bord pentru dispozitive de navigatie, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea in automobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, cabluri usb, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video,
cabluri prelungitoare, cabluri si fire, conectori
de cabluri, adaptoare pentru cabluri, cabluri
pentru baterii, cabluri pentru modem, cabluri
de microfon, cabluri pentru calculatoare, mufe
pentru cabluri electrice, instalatii de cabluri
electrice, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri electrice de incarcare, cabluri pentru
aparate pentru încărcarea bateriei, camere
fotografice, obturatoare pentru camere foto,
capace de protecție pentru camere foto,
temporizatoare (pentru camerele de luat vederi
și aparatele de fotografiat), lămpi pentru camere
obscure (fotografie), curele pentru camere
foto, butoane declanșatoare pentru camere
foto, adaptoare pentru obiective foto, obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, obiective
macro, camere video portabile, camere video
digitale, camere video de securitate, camere
video de bord, camere video pentru vehicule,
carcase rezistente la apă pentru camere
video, suporturi pentru camere video, obiective
pentru camere video, suporturi biped pentru
camere video, camere video pentru telefoane
inteligente, camere video cu funcționalități
multiple, camere web, ceasuri inteligente, brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, ceasuri de mână care comunică
date la alte dispozitive electronice, ceasuri
computerizate cu funcție de recunoaștere a
amprentei, radio cu ceas deșteptător, lanterne
optice, lanterne de semnalizare, baterii pentru
lanterne de buzunar, baterii externe, baterii,
dispozitive de alarmă, oglinzi (optică), tablete,
tablete grafice, tablete digitale, tastaturi pentru
tablete, huse pentru tablete, folii de protectie
pentru tablete, telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, huse din piele pentru telefoane mobile,

protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru laptopuri, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse de videocamere, huse pentru
aparate de fotografiat, huse pentru tastaturi de
calculator, becuri indicatoare pentru aparate de
telecomunicații, curele pentru telefonul mobil,
curele de siguranță (altele decât cele pentru
scaune de vehicule sau echipament sportiv),
genti adaptate pentru laptopuri, genti pentru
aparate de fotografiat, genti adaptate special
pentru proiectoare, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse de protecție pentru cititoare de cărți
electronice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate, publicitate online,
servicii promotionale de publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin Internet, productie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, servicii de
publicitate şi reclamă.

───────
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(210) M 2021 06045 (111)182041
(151) 18/08/2021
(732) ENDIVIA SRL, STR. CPT.

ALEXANDRU SERBANESCU
41-43, BL. 20J, SC.2,
AP.28,SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Endivia quality is our priority

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice
5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă, preparate
farmaceutice, medicale și de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
dezinfectante, fungicide, ierbicide

───────

(210) M 2021 06055 (111)181308
(151) 18/08/2021
(732) PLUTOSH PLUTARD PARTNERS

S.R.L., ALEEA LUNCA SIRETULUI
NR. 10, BLOC M45B, AP. 5,
SECTOR 6, BUCURESTI, 062037,
ROMANIA

(540)

ISAN thai kitchen

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
comert online, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2021 06063 (111)181333
(151) 19/08/2021
(732) ANGELA-MARIA MURESAN,

BLD. REPUBLICII NR. 17 AP. 67,
JUDETUL MARAMURES, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51 ET. 1 AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RAPIDO STREET
FOOD & DELIVERY

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034670 din data 06.12.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: STREET FOOD & DELIVERY.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
21.03.25

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul exploatării
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației.
39. Servicii de livrare a alimentelor, depozitare
de alimente.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, servicii de

educație referitoare la arta culinară, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante fast-food, servicii
de informare privind restaurantele, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații din domeniul culinar printr-un site
web, servicii contractuale de alimentație, servicii
de servire de mâncare destinată consumului
imediat, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06064 (111)181332
(151) 19/08/2021
(732) ANGELA-MARIA MURESAN,

BLD. REPUBLICII NR. 17 AP. 67,
JUDETUL MARAMURES, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SIMARED CLUB
SPORTIV NAUTIC

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034671 din data 06.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ”CLUB SPORTIV NAUTIC”.

clase:
35. Management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști.
41. Servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii oferite de cluburi de agrement cu
instalații sportive, management de evenimente
pentru cluburi sportive, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), punere la dispoziție de instalații
pentru cluburi sportive, coaching sportiv

(instruire), servicii de antrenament sportiv,
servicii sportive, educație sportivă, organizarea
turneelor sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, activități sportive și culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, servicii sportive
și de fitness, organizare de turnee sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, pregătire sportivă, furnizarea
instalațiilor sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizarea de informații cu privire
la educația sportivă, închiriere de echipament
și instalații sportive, închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice.
44. Servicii de medicină sportivă, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, control antidopaj al sportivilor
participanți la competiții pentru detectarea de
substanțe dopante ilegale sau interzise.

───────

(210) M 2021 06079 (111)181379
(151) 24/08/2021
(732) DEVI ACCESSORIES SRL, B-DUL

UNIRII NR. 33, BLOC A2, SC.3,
AP.59, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030833, ROMANIA

(540)

Atelier Devi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06084 (111)181352
(151) 19/08/2021
(732) EXTRO PLASTICA SRL, STR. ADY

ENDRE NR. 40, BL B, AP. 13, JUD.
SATU MARE, MUNICIPIUL SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EXTRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice.
17. Tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice, tub pvc flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din pvc, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri

pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi
și țevi din cauciuc, tuburi de furtun din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
tuburi din cauciuc siliconic termocontractabili,
căptușeli de cauciuc pentru tuburi, produse din
materiale plastice semifinite, pentru etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, produse
din materiale plastice semiprelucrate, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
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instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,

conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi
din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje
din cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, căptușeli de cauciuc
pentru tuburi, produse din materiale plastice
semifinite, pentru etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, produse din materiale
plastice semiprelucrate, etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata de tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
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fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
de tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),

tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata in legatura cu tuburi
de protecție pentru cabluri electrice, instalații
de cabluri electrice, cablu izolat pentru instalații
electrice, tuburi flexibile pentru izolare, tuburi
flexibile care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

935

furnizarea unui catalog online cu informații
despre tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre
de carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea (inclusiv supape
nemetalice), tub PVC flexibil, tub copex, tuburi
flexibile din PVC, tuburi din mase plastice
utilizate ca protectii pentru cabluri electrice
si cabluri de date, tuburi corugate din mase
plastice, tub riflat tip copex, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și

țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii de
import-export in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi
și țevi din cauciuc, tuburi de furtun din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
tuburi din cauciuc siliconic termocontractabili,
căptușeli de cauciuc pentru tuburi, produse din
materiale plastice semifinite, pentru etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, produse
din materiale plastice semiprelucrate, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.

───────
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(210) M 2021 06087 (111)181761
(151) 19/08/2021
(732) LOGITRADE S.R.L., STR.

ZBORULUI NR. 8, SC. 4, ET. 7,
AP. 26, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL. 14
A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

VERDINI Buretele magic

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.01.09;
26.04.02; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

clase:
21. Bureți, bureți de curățat de uz casnic, bureți
de menaj, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureți
de vase, bureți metalici pentru curățat, bureți
de baie, bureți de baie din plasă, bureţi pentru
toaletă, bureți pentru curățarea feței, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, bureţi pentru
machiaj, bureți pentru curățarea instrumentelor
medicale, suporturi pentru bureți.

───────

(210) M 2021 06093 (111)181328
(151) 20/08/2021
(732) NORDOLIFE DESIGN S.R.L., BLD.

CONSTANTIN BRANCUSI, NR. 14,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

afaceri.news
Economie. Nu vorbărie.

clase:
35. Publicitate și marketing, publicitate prin
intermediul ziarelor online, lucrări de birou,
publicitate și marketing online, servicii oferite de
ziar online.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru , alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06099 (111)181764
(151) 20/08/2021
(732) AGROTECHNIK SOLUTIONS SRL,

STR. AVIONULUI NR. 26, BIROUL
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AGROTECHNIK
SOLUTIONS AS

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1035635 din data 13.12.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: " AGROTECHNIK SOLUTIONS ".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Ingrasaminte, glicol, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor la cereale, carbonat de
calciu, clorură de calciu, îngrășăminte azotate,
turbă (îngrășământ), fosfați (îngrășăminte),
acid fosforic, fosfor, potasiu, superfosfați
(îngrășăminte), produse chimice pentru
horticultura, cu exceptia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor si paraziticidelor, preparate de
microorganisme, altele decat cele de uz medical
sau veterinar, nitrati.

───────

(210) M 2021 06100 (111)181568
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE FITOSTART
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1034281/02.12.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: TEHNOLOGIE DE PREINOCULARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute și neprocesate,
semințe proaspete și neprocesate.
44. Servicii pentru agricultură, drajarea
semințelor.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
135C), verde (Pantone 347 C), albastru
(Pantone 2184 C)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, 
negru,galben, bej
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(210) M 2021 06101 (111)181346
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART ECO

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1033732/24.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: TEHNOLOGIE DE PREINOCULARE.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 05.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesate,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor

───────

(210) M 2021 06107 (111)181709
(151) 20/08/2021
(732) ANA DENISIA BARBULESCU,

SOS. ALEXANDRIA 76, BL. PC
8 ,SC.1, ET.4, AP.16, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051536, ROMANIA

(540)

AMNESYA EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01; 29.01.08

clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
albastruinchis, verde, bej

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06109 (111)181345
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE

FITOSTART PREMIUM
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1033731 din data 24.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” TEHNOLOGIE DE PREINOCULARE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.07.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesate,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor.

───────

(210) M 2021 06116 (111)181583
(151) 20/08/2021
(732) HOMEKONTROL ENGINEERING

SRL, STR. NR. 162B, JUD. CLUJ,
POPEŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

HK Home Kontrol

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 16.03.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru  
inchis, portocaliu, galben, gri

(591) Culori revendicate: negru (RAL 9005),
roşu (RAL 3020), alb (RAL 9003), verde
(RAL 6024)
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(210) M 2021 06117 (111)181336
(151) 20/08/2021
(732) ZASS ROMANIA SRL, UNGHENI

NR. 40A, JUD. MUREŞ, LOC.
UNGHENI, MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ELECTROMUREŞ
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1034672 din data

06.12.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: " ELECTROMUREŞ ".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.13; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

clase:
7. Mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
aparate electrice de curățat de uz casnic,
aparate electrice de bucătărie pentru tăiere,
amestecare, presare, mixere de bucătărie,
electrice, tocătoare electrice, mașini pentru
ambalare în vid, blendere, storcatoare electrice
de fructe, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, prese electrice pentru fructe
de uz casnic, roboți electrici de bucătărie,
aspiratoare electrice, mașini electrice de cusut,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, perii, acționate
electric, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
vase, mașini de tăiat pâinea, cuțite electrice

de bucătărie, prese de fructe electrice, de uz
casnic, unelte si ustensile electrice de bucătărie,
aspiratoare cu mâner electrice, deschizătoare
electrice de conserve, frământătoare (mașini
electrice de bucătărie), mașini electrice de
amestecat alimente, mașini electrice de călcat
haine, instrumente electrice pentru decojirea
fructelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, incubatoare pentru ouă, foarfece
electrice, mașini electrice de tuns, mașini de tuns
gazon.
8. Instrumente şi aparate incluse în această
clasă, pentru îngrijire personală folosite pentru
ras, epilat, manichiură, pedichiură şi îngrijirea
frumuseţii, aparate de ras, aparate de tuns, plăci
pentru îndreptarea părului, ondulatoare de păr,
foarfece, fiare electrice şi neelectrice de călcat,
aparate de tuns electrice, epilatoare electrice,
aparate de ras electrice pentru barbati, aparate
de ras electrice pentru femei.
9. Termometre, viziere de protecție, ochelari de
protecție.
10. Generatoare de ozon utilizate în
ozonoterapie.

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

11. Aparate electrice de uz casnic pentru răcire,
refrigerare, congelare, uscare, gătit, prăjire,
uscătoare electrice de rufe, aparate de încălzire
electrice, aparate electrice de gătit, frigări
(electrice) pentru aparate de prăjit electrice,
aparate de răcire electrice, grătare electrice
(aparate pentru gătit), aparate de aer condiționat
electrice, aparate electrice pentru prepararea
pâinii, aparate electrice de prăjit cafea, rotisoare
electrice, cafetiere electrice, prăjitoare de
pâine electrice, fierbătoare electrice, cuptoare
electrice, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
friteuze electrice, grătare electrice, multicookers,
calorifere (încălzire), aeroterme electrice (de
uz casnic), arzătoare, boilere și încălzitoare,
convectoare electrice cu acumulare de căldură,
purificatoare de aer electrice, aparate de uscare,
aparate de deshidratare, uscătoare de păr,
uscătoare de păr electrice portabile, aparate de
uscare a mâinilor pentru toalete, lămpi UV cu
halogen pentru vapori de metale, plite electrice,
congelatoare, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, congelatoare orizontale, aparate
pentru congelarea alimentelor, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate de distribuire a
apei purificate şi răcite, instalaţii de răcire
care fac parte din instalaţiile de răcire a
apei, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei, aparate de făcut ceai, ibrice de ceai
(electrice), filtre de ceai (aparate), aparate
pentru menţinerea caldă a băuturilor fierbinţi,
dulapuri frigorifice, vitrine frigorifice (vitrine),
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chillere pentru vin și băuturi, răcitoare de vin,
aparate și mașini frigorifice, frigidere, aparate
de călcat cu aburi pentru articole vestimentare,
ventilatoare, aparate de climatizare, sobe pentru
gătit, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote
de aerisire, cuptoare cu microunde, aparate
de prăjit, aparate de cafea, cazane electrice,
ceainice electrice, încălzitoare de apă electrice,
aparate și mașini pentru purificarea aerului,
sterilizatoare de aer, instalații de umidificare
a aerului, umidificatoare de aer (ionizatoare),
dezumidificatoare, colectoare solare (încălzire),
panouri solare de încălzire, oale electrice,
radiatoare electrice, termoplonjoare electrice,
tigăi electrice, aparate şi instalaţii iluminat,
becuri, instalații sanitare electrice, aprinzătoare
electrice, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit în vid, aparate electrice
de făcut iaurt, încălzitoare electrice de uz casnic
pentru biberoane, pompe de căldură, aparate
pentru bronzat.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produsele menționate anterior în clasele 7,
8, 9, 10 și 11 (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, servicii de expunere comercială
de mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agenţi de import și export,
administrarea magazinelor.
37. Servicii de instalare, curățare, întreținere și
reparare în legătură cu produsele enumerate în
clasele 7, 8, 9, 10 si 11.

───────

(210) M 2021 06142 (111)181782
(151) 23/08/2021
(732) JINAOLAN IMPEX SRL, STR.

SIMETRIEI NR. 100, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

JINAOLAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
10.03.07

clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, cutite de ceramica si inox.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi
de hârtie pentru ambalat, pungi de ambalat din
hârtie, hârtie pentru confecționat pungi și sacoșe.
21. Oale de gătit sub presiune, oale de gătitoale,
oale electrice de gătit, oale de gătit electrice, oale
de gătit sub presiune, electrice, oale termice.
29. Pește, păsări de curte și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi alimentare, ciuperci conservate,
boabe și nuci preparate pentru consumul uman,
semințe pregătite pentru consum uman, care
nu sunt condimente sau arome, ulei alimentar,
ulei de susan, condimente, lapte de soia, lapte
condensat.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
mirodenii (condimente), sosuri (condimente),
chutneys (condimente), condimente cu ardei
iute, condimente alimentare, condimente
aromate, condimente uscate, amestec de
condimente, ghimbir (condimente pudră),
condimente pentru alimente, praf de cuișoare
(condimente), ardei iuți uscați (condimente),

(591) Culori revendicate: verde, galben, maro
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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pudră de curry (condimente), pastă de ghimbir
(condimente), semințe de susan (condimente),
condimente sub formă de prafuri, condimente
sub formă de pudră, praf de ardei iute
(condimente), condimente cu aromă de fructe de
mare, orez, orez congelat preparat, orez sălbatic
(preparat), amestecuri de orez, orez expandat,
orez, tapiocă, produse alimentare fabricate din
orez.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerț online cu ridicata si
amanuntu si in magazine.

───────

(210) M 2021 06143 (111)181381
(151) 23/08/2021
(732) AVANTI JUNIOR SRL, STR.

RASCOALA 19-7, NR. 9, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Plaja Gaia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 06150 (111)181610
(151) 23/08/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

useIT.ro - TEHNOLOGIE
PENTRU TINE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.

38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.

descărcabile,  platforme  software  de 
calculator,  înregistrate sau  descărcabile, 
publicaţii  electronice, descărcabile,  filme, 
expuse.

9. Programe  de  calculator,  descărcabile, 
aplicaţii        software       pentru      calculator,
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42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06155 (111)181810
(151) 23/08/2021
(732) S.C. DENTAL MASTERPIECE

S.R.L., STR. CALEA CRAIOVEI
NR. 30, ETAJ 1, INCINTA CORAL
CENTER, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DENTAL MASTER'S

(531) Clasificare Viena: 03.07.04; 26.01.03;
27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

clase:
5. Servicii de stomatologie profilactică.
10. Servicii de implanturi (proteze) folosite în
stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, furnizare de informații
despre stomatologie.

───────

CIPRIAN PORUMBESCU NR.59,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

asociaţia OncoHelp

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru oameni

───────

(210) M 2021 06169 (111)181313
(151) 24/08/2021
(732) ASOCIATIA ONCOHELP, STR.

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: roz (Pantone 219 
             C), gri (Pantone 7542 C)
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(210) M 2021 06171 (111)181678
(151) 24/08/2021
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ŞOSEAUA TAMAŞI, NR. 20, HALA
6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! IMUNO - X5

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale, băuturi pe bază de vitamine şi minerale
sub formă de suplimente alimentare, băuturi
pe bază de vitamine şi minerale sub formă de
suplimente alimentare.
30. Batoane proteice din cereale pentru
consumul uman.

───────

(210) M 2021 06176 (111)181337
(151) 24/08/2021
(732) MAFFS CREATIVE GROUP S.R.L.,

STR. ALMASU MIC NR. 13, BL.
B11, SC. A, ET. 4, APT. 9, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050726, ROMANIA

(540)

MaffStuff
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 06180 (111)181626
(151) 24/08/2021
(732) CASEN RECORDATI S.L.,

AUTOVIA DE LOGROŃO KM
13,3, 50180, UTEBO, ZARAGOZA,
SPANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

PROCTOLAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse și preparate farmaceutice, în special
preparate farmaceutice pentru tratamentul
constipației.

───────

(210) M 2021 06182 (111)181748
(151) 24/08/2021
(732) IOANA LAVINIA MATEI, STR.

RUDULUI NR. 51A, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEAUTYCEUTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
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cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, produse pentru epilare și
bărbierit, produse pentru curățarea dinților.
5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptic, săpunuri dezinfectante,
săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de uz medical, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul

și cu ridicata in legatura cu produse
pentru toaletă, cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
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preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.

───────

(210) M 2021 06186 (111)181747
(151) 24/08/2021
(732) MATEI IOANA LAVINIA, STR.

RUDULUI NR. 51A, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

skinopharm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

clase:
3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, produse pentru epilare și
bărbierit, produse pentru curățarea dinților.
5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptic, săpunuri dezinfectante,

(591) Culori revendicate: alb, negru, rosu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de uz medical, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata in legatura cu produse
pentru toaletă, cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, produse cosmetice
pentru sprâncene, loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, demachiere (produse
de -), măști de piele (cosmetice), măști de
frumusețe, măști de față iluminatoare, măști de
față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,

preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.

───────
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(210) M 2021 06188 (111)181338
(151) 24/08/2021
(732) BANQUE BANORIENT FRANCE

S.A. SUCURSALA ROMÂNIA, B-
DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3, ET. S
+P+M, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BANQUE
BANORIENT FRANCE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienților să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de
calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software de calculator pentru
crearea de modele financiare, terminale pentru
plăți electronice, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru puncte de vânzare,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de desfacere.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la

managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale, servicii de comerț.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, planificare financiară, schimb de bani,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, procesare de plăți electronice,
procesarea de tranzacții cu card de debit
pentru terți, realizare de tranzacții financiare,
servicii cu privire la cardurile de credit și de
numerar, servicii de plată a facturilor, servicii de
plată furnizate prin intermediul dispozitivelor și
aparatelor de telecomunicație fără fir, servicii de
transfer de bani cu ajutorul cardurilor electronice,
tranzacții electronice cu carduri de credit,
asigurări, afaceri imobiliare, garanție bancară
ipotecară, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, servicii de asigurare, servicii
de evaluare financiară, servicii imobiliare, servicii
de depunere în casete valorice.

───────

(210) M 2021 06189 (111)182024
(151) 24/08/2021
(732) PRONTO MOBILE S.R.L., CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 90, CAM.
101, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, SECTOR 5, BUCURESTI,
050726, ROMANIA

(540)

august coffee drinks food
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
abonamente la ziare, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul de echipamente
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 06197 (111)181828
(151) 24/08/2021
(732) JURESSA NET SRL, STR.

TURTURELELOR NR. 50, ETAJ 4,
AP. 7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030882, ROMANIA

(540)

Women in Law

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.05; 26.04.18; 29.01.01; 29.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06217 (111)181892
(151) 25/08/2021
(732) DRAGOŞ FLORIN MOISESCU,

STR. DR. GRIGORE
ROMNICEANU NR. 29, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHAMP CUP IN
LOVE WITH TENNIS

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036439 din data

20.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ” CHAMP CUP”.

(531) Clasificare Viena: 21.03.25; 01.01.04;
05.13.01; 25.07.17; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
închirierea echipamentului pentru jocuri,
organizarea de competiţii sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
terenurilor de tenis.

───────

(591) Culori revendicate: roşu deschis (HEX
#bb2c3e), alb (HEX #fefefb)

(591) Culori revendicate: negru, mov, verde,
verde închis, verde deschis, alb
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(210) M 2021 06226 (111)181634
(151) 28/08/2021
(732) RADU-BOGDAN TIRINTICĂ,

STR. MINEI BL. 39, SC. 2, AP. 15,
JUDEŢ HUNEDOARA, PETRILA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 18.01.09;
14.07.09

clase:
42. Servicii de inspecție tehnică, cântărire de
vehicule, consultanță tehnică în materie de
testare, control tehnic și inspecție, dezvoltare
de metode de testare, inspecția automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), inspecția
autovehiculelor (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), inspecția
autovehiculelor înainte de transport (verificarea
stării tehnice pentru circulația pe drumurile
publice), inspecția instalațiilor și utilajelor,
inspecții tehnice de automobile, servicii de
analiză a anvelopelor, servicii de analiză
și de testare referitoare la aparate pentru
ingineria electrică, servicii de control de
calitate și de autentificare, servicii de testare
tehnică, testare de vehicule, testare de
utilaje, testare ecologică a emisiilor de gaze
arse, testare industrială asistată de calculator,
testare științifică asistată de calculator, testarea
(inspecție) vehiculelor pentru verificarea stării
adecvate pentru circulația pe drumuri publice,
testarea funcționalității mașinilor.

───────

(210) M 2021 06288 (111)181603
(151) 27/08/2021
(732) EUROSTOC ONLINE

INTERNATIONAL SRL, STR.
MUREȘULUI NR. 27, JUDEȚUL
ALBA, LOC. BĂRĂBANȚ, MUN.
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HESSA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.02;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Coloane publicitare din metal, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu, plăci de ancorare /
plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal
anti-frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote, dispozitive metalice de fixare
a curelelor, dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, bronzuri (piese de artă), catarame din
metal comun (feronerie), materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, cripte metalice funerare, busturi din
metal comun, îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice / legături de cabluri metalice,
neelectrice, cabluri metalice, neelectrice, cuşti
metalice pentru animale sălbatice, ferestre
batante din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice), suporţi metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, fontă de oţel, în formă
brută sau semiprelucrată, lanţuri pentru vite,
plafoane metalice, lanţuri metalice, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru
găini, capace metalice pentru coşul de fum,
tuburi metalice pentru coşul de fum, canale
metalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
metalice, fier cromat, cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, cleme metalice pentru etanşarea
pungilor, închideri metalice pentru containere,
agăţători metalice pentru îmbrăcăminte, coliere
metalice pentru fixarea ţevilor, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice (depozitare, transport), inele de cupru,
sârmă de cupru, neizolată, cornişe metalice,
cuie spintecate din metal, cuplaje metalice
pentru lanţuri, crampoane (gheare de picior),
crampoane metalice (cleme) / cleme metalice
(crampoane), crucifixuri din metale comune,
altele decât bijuteriile, dozatoare de pungi pentru
deşeurile care provin de la câini, fixe, metalice,
trambuline metalice pentru sărituri, opritoare
metalice pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte,
sonerii de uşă metalice, neelectrice, opritoare
metalice pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice
pentru uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, mânere metalice pentru uşi,
tăblii metalice pentru uşi, zăvoare metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi din metal,
neelectrice, tocuri de uşi din metal / rame
de uşi din metal, fitinguri metalice pentru uşi,
încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice, ţevi
de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
si lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /

ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice pentru morminte, bolţuri cu ochi /
şuruburi cu inel, garduri metalice, inele de
etanşare metalice pentru bastoane, inele de
etanşare metalice pentru mânerele ustensilelor,
inele de etanşare metalice, figurine din metal
comun / statuete din metal comun, umpluturi
din metal, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), mantale metalice
pentru şeminee, eclise de joantă (şine), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte
de aer comprimat, fitinguri metalice pentru
sicrie, fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, catarge metalice pentru
steaguri (structuri), flanşe metalice (brăţări),
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grilaje metalice de protecţie pentru cuptoare,
role metalice pentru mobilă, galenă (minereu),
porţi metalice, grătare metalice / grilaje metalice,
nipluri de gresat, cadre metalice pentru sere,
sere metalice, transportabile, jgheaburi pentru
burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile
de ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice
pentru suporturile de haine, bare de oţel
laminate la cald, numere metalice pentru case,
neluminoase, forme metalice pentru gheaţă,
brăţări metalice de identificare, plase metalice
împotriva insectelor, sârmă de fier, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
jaluzele metalice, canistre pentru combustibil din
metal, duze metalice cu jet, racorduri metalice
pentru ţevi, chei metalice, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, şipci
metalice, zăbrele metalice / gratii metalice,
cutii poştale metalice, litere şi cifre din metal
comun, cu excepţia formelor de tipar, buiandrugi
metalici, paleţi metalici pentru încărcare,
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
încuietori metalice pentru vehicule, încuietori
metalice pentru bagaje, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
reţele de conducte, catarge metalice, cuie,
ecusoane metalice / plăci de identificare
metalice, duze metalice, piuliţe metalice,
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recipiente metalice pentru colectarea uleiului
uzat, jaluzele exterioare din metal, containere
pentru ambalare din metal, lacăte suspendate
din metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal / cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, cârlige metalice pentru tigăi,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, inele metalice / coliere de oprire
metalice, nituri din metal, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice
pentru uşi glisante, seifuri (metalice sau
nemetalice) / case de bani (metalice sau
nemetalice), seifuri, electronice, casete de
siguranţă pentru bani, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, schele metalice, capace filetate
metalice pentru sticle, şuruburi metalice, capace
de etanşare din metal, dispozitive metalice
pentru legat snopi, palplanşe metalice / stive
de susţinere metalice, foi şi plăci metalice,
bailaguri / pene de fixare, cuie metalice
pentru pantofi, flecuri metalice pentru pantofi,
cofraje metalice pentru beton, cofraje metalice,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, plăci cu denumiri de firme, din
metal, panouri, neluminoase şi nemecanice,
din metal, pervaze metalice, silozuri metalice,
manşoane (feronerie), chingi metalice pentru
manipularea încărcăturilor, sârmă metalică
pentru lipit, inele despicate pentru chei din
metal comun, broască cu închidere automată,
arcuri (feronerie), pinteni, grajduri din metal,
trepte (scări) din metal, araci metalici pentru
plante sau arbori, statui din metal comun,
oţel, în formă brută sau semiprelucrată, bandă
de oţel / armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel /
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, cepuri metalice, uşi pliante din
metal, grilaje de metal pentru şemineu, opritoare
metalice, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine
metalice / rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, ţăruşi metalici pentru

cort, filete metalice pentru legături, pardoseli din
plăci metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, cutii de scule din metal, goale, dulapuri
pentru scule din metal, goale, dozatoare de
prosoape, fixe, din metal, paleţi de transport din
metal, capcane pentru animale sălbatice, tăvi
metalice, protecţii metalice pentru arbori, cuve
metalice pentru amestecarea mortarului, ţevi
metalice / tuburi metalice, turnichete din metal,
valve metalice, altele decât componentele de
maşini, cazane metalice, gheare de menghină,
din metal, lambriuri metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
plăci metalice de căptuşit pereţii, şaibe
metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a
roţilor (blocatoare), dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă.
7. Pompe de aerare pentru acvarii, aparate
pentru aerarea băuturilor, aparate pentru
aerarea apei, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, condensatoare de aer,
dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalaţii de garaj),
maşini pentru aspirarea aerului, aerografe pentru
aplicarea culorii, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric,
rulmenţi cu bile, prese cu coş, bătătoare
electrice, maşini de batere, curele pentru maşini,
curele pentru motoare, maşini de îndoit, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire) /
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor / vânturătoare pentru
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compresia, aspirarea şi transportul cerealelor /
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, maşini de tăiat
pâinea, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, instalaţii centralizate de curăţire
cu vacuum, maşini centrifuge / centrifuge
(maşini), concasoare centrifugale, pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, maşini electromecanice
pentru industria chimică, dălţi pentru maşini,
mandrine (componente ale maşinilor), site de
cenuşă (maşini), maşini şi aparate pentru
curăţare, electrice, dispozitive de curăţare cu
abur, foarfeci de tăiat (maşini), râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), transportoare
(maşini), macarale (dispozitive de ridicare
şi avansare), concasoare pentru bucătărie,
electrice, cultivatoare (maşini), generatoare de
curent, freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acţionate cu gaz, degresoare (maşini),
macarale derrick, maşini de decupat şi filetat /
maşini de filetat piuliţe, maşini de ştanţat,
excavatoare cu lingură (maşini), maşini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
şanţuri (pluguri), maşini de divizat, mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), capete de
găurit (componente ale maşinilor), bormaşini,
flori de burghiu (componente ale maşinilor),
motoare de acţionare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, lanţuri de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
tobe (componente ale maşinilor), instalaţii de
evacuare a prafului pentru curăţenie, instalaţii de
îndepărtare a prafului pentru curăţenie, maşini
de vopsit, electrozi pentru maşinile de sudat,
maşini de galvanizare, aparate de ridicare,
lanţuri de ridicare (componente ale maşinilor),
aparate de acţionare a elevatoarelor / aparate
de acţionare a ascensoarelor, elevatoare
(ascensoare), maşini de embosare, maşini de
gravat, filtre-presă, maşini de filtrare, mori
de măcinat făina, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, maşini de
ondulare, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, economizoare de combustibil pentru

motoare, lămpi de sudură cu gaz, pistoale
de lipit, electrice, răzătoare pentru legume,
maşini de şlefuit, ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcăre
şi descărcăre, maşini de manipulare, automate
(manipulatoare), maşini de recoltat / maşini
de cosit şi secerat, maşini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, dispozitive de prindere pentru maşinile-
unelte, incubatoare pentru ouă, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, maşini de frământare, maşini de
tricotat, cuţite (componente ale maşinilor), cuţite,
electrice, cuţite pentru maşinile de cosit, maşini
de etichetat, strunguri (maşini-unelte), maşini
de tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, rampe de încărcare, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori (maşini),
mori pentru uz casnic, altele decât cele
acţionate manual, malaxoare (maşini), maşini de
amestecat, maşini de scobit / maşini de decojit,
cultivatoare motorizate, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), ciocane de cuie, electric / cleşti
de scos cuie, electrice, troliu de ridicat plase
(pescuit), cleşti de crestat (maşini-unelte), maşini
de împachetare, maşini de ambalare, maşini
pentru fabricarea pastelor făinoase, electrice,
maşini de decojit, râşniţe de piper, altele
decât cele acţionate manual, curăţitoare pentru
ţevi, pluguri, brăzdare, maşini şi aparate de
lustruit (electrice), ciocane mecanice, maşini de
compactare, scripeţi, pulverizatoare (maşini) /
atomizoare (maşini) / maşini de pulverizat,
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, cricuri cu cremalieră, maşini de greblat,
maiuri (maşini), bătătoare (maşini), secerători,
maşini de secerat şi legat, maşini de secerat şi
treierat, maşini de clătit, maşini de nituit, maşini
pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie cu masă
(componente ale maşinilor), lame de fierăstrău
(componente ale maşinilor), fierăstraie (maşini),
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), maşini de cusut, maşini de
ascuţit, maşini de tuns pentru animale / maşini
de tuns părul pentru animale, aparate de lustruit
pantofii, electrice, lopeţi, mecanice, mărunţitoare
(maşini) pentru uz industrial, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz / aparate de sudat, cu
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gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane de lipit,
cu gaz, aparate de lipit, electrice, ciocane de
lipit, electrice, lămpi de lipit, uscătoare rotative
(neîncălzite), maşini rotative, pulverizator de
vopsit, suporturi pentru maşini, ventuze pentru
aparatele de muls / ventuze de fixare pe
ugere pentru aparatele de muls, mese pentru
maşini, maşini de filetat, desfăcătoare de
conserve, electrice / deschizătoare de conserve,
electrice, maşini pentru prelucrarea tutunului,
unelte (componente ale maşinilor), maşini de
îndreptat (centrat), pompe de vid (maşini),
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, spiralizatoare de legume,
electrice, mopuri cu aburi, macarale mobile,
aparate de spălat, maşini de spălat (rufe),
maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe / maşini
de spălat colorate, vinciuri, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
furci agricole (unelte de mână), pompe de
aer, acţionate manual, filiere rotunde, burghie
(unelte de mână), sule, topoare, maşini de tuns
barba, menghine de banc (ustensile de mână),
cosoare, tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(componente ale uneltelor de mână), tăişuri
pentru uneltele aşchietoare (unelte de mână),
ustensile pentru ascuţirea lamelor, lame pentru
rindele, lame (unelte de mână), cuţite (arme),
foarfeci pentru marginile de gazon, maşini de
găurit, bomfaiere, cuţite pentru deschis cutiile,
unelte pentru împletit (unelte de mână), fiare
pentru marcare, burghie de mână, cuţite de altoit,
sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci pentru
vite, dălţi de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte
de mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre (cuţite), menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi, fiare
de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare, pensete
pentru cuticule / cleşti pentru cuticule, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), cuţite, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), pumnale, ustensile
pentru decantarea lichidelor (unelte de mână),
aparate de epilat, electrice şi neelectrice, ştanţe
(unelte de mână) / clupe (unelte de mână) /
cuţite pentru filete (unelte de mână), săpătoare

(unelte de mână), săpătoare de şanţuri (unelte
de mână), cuţitoaie, suporturi de burghie (unelte
de mână), maiuri pentru pământ (unelte de
mână), unelte aşchietoare (unelte de mână),
feliatoare pentru ouă, neelectrice, imprimatoare
în relief (unelte de mână), pietre de polizor
abrazive, pile abrazive, plăci abrazive, ace
pentru gravură, expandoare (unelte de mână),
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, pile (tools), aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice / bureţi de şlefuit
pentru unghii, electrici sau neelectrici, vătraie,
burdufuri pentru şeminee (unelte de mână),
patenţi (unelte de mână) / cleşti de tras sârma
(unelte de mână), plăci de păr, oale de turnare
(unelte de mână), cadre pentru fierăstraiele
de mână, dispozitive de cules fructele (unelte
de mână), tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, ciocane cu capul rotund (unelte de mână),
unelte pentru împâslire (unelte de mână), unelte
pentru grădină, acţionate manual, sfredele
(unelte de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat (unelte
de mână), pietre de şlefuit (unelte de mână) /
pietre de polizor (unelte de mână), pistoale
(unelte de mână), pistoale, acţionate manual,
pentru extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de
mână), coase hainault, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
maşini de împletit părul, electrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, acţionate manual, unelte de
mână, acţionate manual, ustensile de mână
pentru ondularea părului, pompe de mână,
mânere pentru uneltele de mână, acţionate
manual, harpoane, harpoane pentru pescuit,
lame de bisturiu (dălţi), săpăligi (unelte de
mână), bărzi / securi pentru cioplit, burghie de
perforare (componente ale uneltelor de mână),
cuţite pentru cercuri (unelte de mână), cuţite
de vânătoare, dălţi pentru gheaţă, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână) / atomizoare
insecticid (unelte de mână) / spray-uri insecticid
(unelte de mână), fiare (unelte de mână
neelectrice), fierăstraie mecanice, răzătoare
mandoline pentru bucătărie, gheare pentru
carne, aparate cu laser pentru îndepărtarea
părului, altele decât cele pentru scopuri
medicale, ciocan de urgenţă, mânere pentru
cuţite, cuţite, polonice (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), curele pentru
ascuţit din piele, leviere, cricuri de ridicat,
acţionate manual, unelte pentru marcarea
animalelor / unelte pentru marcarea vitelor,
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macete, ciocane de lemn (ustensile de mână),
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, cavile de matisit, ciocane pentru zidari,
cuţite de mărunţit (unelte de mână) / cuţite de
descărnat (unelte de mână) / satâre (unelte
de mână), cutii şablon pentru tăiere la unghi
(unelte de mână), colectoare pentru monede,
mojare pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi
pentru scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane
de scos cuiele, acţionate manual / cleşti de
scos cuiele, acţionaţi manual, răngi pentru scos
cuie (unelte de mână), dornuri de găurit, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
pile ac, pistoale pentru etanşare neelectrice,
poansoane cu numere, cuţite de sculptat (unelte
de mână), cuţite de decojit, seturi de pedichiură,
bricege, unelte de perforare (unelte de mână),
târnăcoape, ciocane de abataj / buciarde, sape
(unelte de mână), perforatoare tip ac, cleşti,
cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite de rindea,
rindele, patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit) / unelte de fier pentru lustruit, fiare
de capsulare (unelte de mână), foarfeci pentru
curăţare de crengi / foarfeci de grădină, foarfeci
pentru pomi, boxuri pentru pumn, cleşti de
perforat (unelte de mână), perforatoare (unelte
de mână), rindele de fălţuit, greble (unelte de
mână), pisăloage (unelte de mână) / pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte
de mână), raşpele (unelte de mână), dispozitive
cu clichet (unelte de mână), aparate de ras,
electrice sau neelectrice, doze pentru alezor,
alezoare, nituitoare (unelte de mână), ciocane
de nituit (unelte de mână), greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor
de mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie
(unelte de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci,
raclete (unelte de mână), raclete pentru schiuri,
unelte de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase / pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit / oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de
mână), seceri, arme de mână, altele decât
armele de foc, baroase, cazmale (unelte de
mână), chei de buloane (unelte de mână) /
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri*, rigle (unelte de mână),
unelte de ştanţare (unelte de mână) / ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, tacâmuri (cuţite,

furculiţe şi linguri) / articole pentru masă (cuţite,
furculiţe şi linguri), furculiţe de masă, cuţite de
masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de
masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, chei
tubulare de tip t, freze de înfiletare (unelte
de mână), extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice /
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane /
bâte / bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat
ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte de
mână).
9. Ochelari 3D, acumulatori, electrici, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice,
cuplaje acustice, adaptoare electrice, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
ampermetre, amplificatoare, baterii anodice /
baterii de înaltă tensiune, sisteme de avertizare
anti-furt, corpuri de iluminat (electricitate),
mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva
accidentelor, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
cântare pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru
laptopuri, cântare (balanţe romane) / balanţe
(bascule romane), dispozitive de echilibrare,
cititoare de coduri de bare, barometre,
cântare de baie, baterii, electrice, pentru
vehicule / acumulatoare, electrice, pentru
vehicule, baterii de aprindere, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii / recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii / cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, sonerii (dispozitive de
avertizare), binocluri, aparate pentru respiraţie
subacvatică, lacăte electronice, sirene, dulapuri
pentru difuzoare, cabluri, electrice, camere
video, rigle gradate pentru tâmplari, carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru ţigările electronice,
cabluri coaxiale, comutatoare, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastaturi
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pentru calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculator, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, panouri de
comandă (electricitate), conectori, electrici,
sârmă de cupru, izolată, contoare / aparate
de măsură, cuploare, electrice / conexiuni,
electrice, capace pentru ieşirile electrice, huse
pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, redresoare de curent,
magneţi decorativi, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, busole, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, cutii de distribuţie (electricitate),
panouri de distribuţie (electricitate), console
de distribuţie (electricitate), măşti pentru
scufundare, costume de scufundare, fluiere
pentru câini, sonerii electrice pentru uşi,
dozatoare / dozimetre, tuburi de protecţie
pentru cablurile de electricitate, materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
şine electrificate pentru montarea spoturilor,
garduri electrificate, panouri informative cu afişaj
electronic, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control al
accesului pentru uşile cu interblocare, ochelari
de protecţie, extinctoare de incendiu, furtun
de incendiu, siguranţe, aparate de măsurare,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, videoproiectoare,
sisteme de poziţionare globală (gps), mănuşi
de protecţie împotriva accidentelor, ochelari
de protecţie pentru sporturi, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, căşti de protecţie
pentru sporturi, căşti de radio, difuzoare sirenă,
hidrometre, higrometre, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, indicatoare automate pentru presiune
joasă în anvelope, detectoare cu infraroşu,
invertoare (electricitate), genunchiere pentru
muncitori, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
regulatoare de lumină, electrice, indicatoare
electronice cu emisie de lumină, diode cu
emisie de lumină (led), balasturi pentru
iluminat, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, difuzoare, lanterne magice, magneţi,
lupe (optică), trasatoare paralele (tâmplărie),
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, instrumente de măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri

video, instrumente meteorologice, microfoane,
microscoape, oglinzi (optică), modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, ace pentru pick-upuri / ace de
pick-up, vizoare (lupe) pentru uşi, prize
electrice, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, aparat de măsurare cu precizie,
balanţe de precizie, manometre, aparate de
măsurare a presiunii, indicatoare de presiune,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, butoane pentru sonerii, indicatoare
de cantitate, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor,
veste de siguranţă reflectorizante, aparate de
reglare, electrice, relee, electrice, dispozitive
pentru control de la distanţă, cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, instrumente de măsurare a
înălţimii, cap de manechin pentru cursuri de
coafor (material didactic), senzori piezoelectrici,
diode organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(qled), suporturi adaptate pentru laptopuri,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, rezistenţe, electrice,
măşti de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, măsurătoare pentru
inele, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, cântare, cântare analizoare
de greutate, scanere (echipamente de procesare
a datelor), calibre pentru şuruburile cu filet, semi-
conductoare, încălţăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
huse pentru laptopuri, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre / indicatori de pantă / inclinometre,
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ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, căşti pentru sudori, sonare, aparate
de transmitere a sunetelor, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere
a sunetelor, instrumente de localizare a
sunetului, portavoce, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, stative pentru aparatele
foto, subwoofere, ochelari de soare, tablouri
de distribuţie, întrerupătoare, electrice, rigle în
formă de t (teuri) pentru măsurare, indicatoare
de temperatură, instrumente şi maşini pentru
testarea materialelor, aparate de testare, nu
cele pentru scopuri medicale, dispozitive pentru
combaterea furturilor, electrice, termometre,
nu cele pentru scopuri medicale, termostate,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
cartuşe de toner, neumplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, transformatoare (electricitate),
trepiede pentru aparatele de fotografiat, unităţi
flash usb, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, aparate
de înregistrare video, ecrane video, monitoare
video pentru bebeluşi, dispozitive de protecţie
împotriva supratensiunii, voltmetre, staţii radio
portabile (walkie-talkie), instrumente şi aparate
de cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri
de vânt pentru indicarea direcţiei vântului, fire,
electrice, măşti de protecţie pentru muncitori.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare a aerului,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu
abur, aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, friteuze cu aer, instalaţii
de aer condiţionat, aparate de aer condiţionat,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
autoclave, electrice, pentru gătit / oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru băi
de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie / instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, cazane,
altele decât componentele maşinilor, aparate de

prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, arzătoare pentru
lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane
chinezeşti, fântâni de ciocolată, electrice, articole
de îmbrăcăminte încălzite electric, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
inele pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezgheţare
pentru vehicule, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, tuburi de descărcare, pentru
iluminat, electrice, dozatoare de substanţe
dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, filtre pentru aerul condiţionat,
filtre pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
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cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, maşini de gătit (cuptoare),
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /

lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, robinete pentru ţevile de apă /
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de apă
sub presiune, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), dulapuri frigorifice, maşini şi aparate
de refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
reflectoare, cabine de duş, duşuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, ciorapi,
încălziţi electric, sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, aparate
de clorinare pentru piscine, robinete pentru
ţevi şi conducte / robineţi pentru ţevi şi
conducte, robinete/ robineţi, ventile termostatice
(componente ale instalaţiilor de încălzire), vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete, portabile,
toalete (closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, pisoare ca obiecte
sanitare, faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, aparate
de filtrare a apei, sterilizatoare de apă, instalaţii
de tragere a apei / dispozitive de evacuare a
apei din rezervoarele de toaletă, aparate de
captare a apei, instalaţii de irigat, automate,
maşini de irigat pentru scopuri agricole, aparate
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cu jet de apă, vitrine pentru depozitarea vinurilor,
electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului, dezumidificatoare.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanţuri de automobile, anvelope
de automobile, coşuri adaptate pentru biciclete,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, anvelope de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
cărucioare pentru animale de companie,
scutere electrice cu autobalans, monocicluri cu
autobalans, clipsuri pentru capota vehiculelor /
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi
de pahare pentru vehicule, biciclete, biciclete
electrice, ambarcaţiuni, bări de protecţie pentru
automobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, cărucioare de
transport, brichete pentru automobile, cărucioare
de curăţenie, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, betoniere, huse
pentru volanul vehiculului, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, cărucioare de
manipulare, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergătoare de faruri, claxoane pentru vehicule,
sănii, piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletă, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule),
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
cărucioare de copii, oglinzi retrovizoare, alarme
de marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roţi de vehicule,
carucioare tip cuşcă cu role, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, cărucioare de
cumpărături, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru maşini, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),

huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, parasolare adaptate pentru
automobile, obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
sisteme de tractare pentru vehicule, triciclete,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de
bagaje / cărucioare de magazie, anvelope pentru
roţile vehiculului, tapiţerii pentru vehicule, huse
pentru vehicule (formate), roabe, ştergătoare de
parbriz, cărucioare.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele
de gospodărie, paturi, schelete de paturi din
lemn, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, coliere,
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nemetalice, pentru fixarea ţevilor, console,
canistre, nemetalice, pentru combustibil lichid,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
dopuri de plută pentru sticle, dopuri de
plută, fildeş vegetal, portmantouri, pătuţuri
pentru copii, tejghele (mese), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), lădiţe, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din plastic
pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare pentru
uz, neelectrice, picioare pentru mobilă, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic /
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
dulapuri pentru dosare, coşuri de pescuit,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie,
coşniţe (coşuri) pentru transportul obiectelor,
oglizi de mână (oglinzi de toaletă), catarge
pentru steaguri de mână, nemetalice, paleţi de
manipulare, nemetalici, suporturi pentru pălării,
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
tetiere (mobilă), scaune înalte pentru bebeluşi,
balamale, nemetalice, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, paturi hidrostatice, nu
cele pentru scopuri medicale / paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, dulapuri de cartotecă (mobilă),
jaluzele interioare (mobilă) / obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare

gonflabile, mobilă gonflabilă, canistre pentru
combustibil, nemetalice, organizatoare pentru
bijuterii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
panouri de agăţat cheile, butoane rotative,
nemetalice, etichete din plastic, scări din lemn
sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, paleţi de încărcare, nemetalici,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare / căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare /
căsuţe, standuri pentru ziare, piuliţe, nemetalice,
mobilă de birou, recipiente pentru colectarea
uleiului uzat, nemetalice, containere pentru
ambalare din plastic, jaluzele interioare din
hârtie/ rulouri interioare din hârtie, perne
pentru animalele de companie, rame pentru
tablouri, colţare pentru ramele de tablouri /
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame),
perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, rampe de plastic pentru vehicule, rafturi
pentru farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
dopuri, nemetalice / cepuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice / elemente de fixare de
perete, nemetalice, piloni, nemetalici, scripeţi
din plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă),
ratan, stuf (materiale împletite), bobine de
lemn pentru fire textile, mătase, cordoane,
rezervoare, nu din metal şi nici din zidărie /
bazine, nu din metal şi nici din zidărie, nituri,
nemetalice, închizători pentru fixarea ferestrei,
nemetalice, capre de tăiat lemne, fierăstraie
cu masă (mobilă), mobilier şcolar, suporturi
pentru ascuţit ghearele, pentru pisici, ecrane de
protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane de
protecţie (mobilă), capace filetate, nemetalice,
pentru sticle, şuruburi, nemetalice, capace de
etanşare, nemetalice, scaune / bănci (scaune),
scaune din metal, rame de lemn pentru stupi,
banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile de
registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, bare pentru fixarea mochetei pe
trepte, araci, nemetalici, pentru plante sau
arbori, birouri de lucrat în picioare, suporturi
pentru maşinile de calculat, statui din lemn,
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ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, sertare
pentru mobilă, vestiar pentru bagaje.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz

casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, site de strecurat (ustensile de uz
casnic), instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat, clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare / pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

964

cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de
gunoi / pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle / butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat

mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
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porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole
de masă), infuzoare de ceai / infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainic, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),

prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, mănuși abrazive pentru curățat
pielea.
22. Plase pentru hrănirea animalelor / pentru
fân, copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, pungi (plicuri, săculeţi)
din material textil, pentru ambalat, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol,
legături, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
frânghii pentru tractarea maşinii, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, prelate pentru camuflaj,
cearşafuri pentru acoperit împotriva prafului /
cârpe de protecţie pentru podele sau mobilă,
hamace, saci pentru rufe, benzi cu bride
pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride
sau panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, liber, saci poştali, saci din plasă
pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă pentru
creşterea peştilor, plase de camuflaj, plase,
jaluzele exterioare din material textil, materiale
pentru ambalare (amortizare, umplutură), nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, sfori
pentru ambalare, frânghii pentru ambalare,
materiale de căptuşire, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton / umplere, nu din cauciuc,
plastic, hârtie sau carton, fibre de plastic
pentru utilizare la produsele textile, rafie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, sfori pentru legat snopi, chingi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, laţuri (plase),
împletituri din paie pentru sticle / învelitori din
paie pentru sticle / ambalaje, din paie, pentru
sticle, sfori, benzi pentru legat via, prelate,
corturi, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, sfori pentru plase,
prelate pentru vehicule, neformate.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
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agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică /
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe /
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
28. Articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de crăciun, capse pentru
pistoale (jucării), măşti de carnaval, cretă
pentru tacurile de biliard, jocuri de şah, table
de şah, extensoare pentru piept (aparate de
exerciţii) / aparate de exerciţii (extensoare),
jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de
crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice crăciunului (noutăţi pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de crăciun, hamuri pentru
alpinişti, mese de biliard acţionate cu fise,
confeti, truse de magie, manete de comandă
pentru consolele de jocuri, manete de comandă
pentru jucării, numărători (discuri) pentru jocuri,
coşuri de prins peşte (capcane de pescuit), genţi
de cricket, pahare pentru zaruri, darts, momeli
pentru vânătoare sau pescuit / nade pentru
vânătoare sau pescuit, zaruri, discuri pentru
sporturi, unelte pentru refacerea gazonului
(accesorii de golf) / unelte pentru remedierea
găurilor din gazon (accesorii de golf), păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, domino, table de dame,
dame (jocuri), drone (jucării), gantere, canturi

de schiuri, protecţii pentru cot (articole sportive),
ţinte electronice, carusele pentru parcurile de
distracţii, cârlige pentru peşte, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pachinko, plăci de padelă, pălării
din hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), apărători de tibie (articole
sportive), fluturaşi (de badminton), skateboard-
uri, legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării),
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protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
și servicii de vânzare online în legătură cu
produsele din clasele 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21,
22, 27, 28.

───────

(210) M 2021 06301 (111)181641
(151) 07/09/2021
(732) MARIAN-CONSTANTIN

COSTACHE, STR. LEVANTICA
NR. 40, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, BD. GH.
SINCAI NR. 5, 4, ROMANIA

(540)

SCREENYO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.01

clase:
35. Publicitate, servicii de agentie de publicitate,
servicii de publicitate sub forma de comunicări
publice, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare și cu privire la toate tipurile
de bunuri și/sau servicii, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, de exemplu, dar
fără să fie limitate la acestea, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare, în
chirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, organizarea de târguri
și expoziții cu scop publicitar sau comercial,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a remorcilor publicitare și
camioanelor publicitare,cu sau fără ecrane
digitale , cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să le cumpere
în mod convenabil, astfel de servicii fiind
furnizate prin intermediul lanțurilor de magazine,
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, dar fără să se limiteze la acestea.

───────

(210) M 2021 06302 (111)181720
(151) 30/08/2021
(732) TRADI TEX PROD SRL, STR.

ILIAS VODA NR. 29, JUDETUL
IASI, VALEA ADANCA, 707317,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Odorasul Mamei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acestora, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 06324 (111)181751
(151) 23/09/2021
(732) RIA MERIDIAN SRL, CALEA

TURZII NR. 62, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400193, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Restaurant Pastel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 06332 (111)181344
(151) 30/08/2021
(732) Tesla, Inc., 3500 DEER CREEK

ROAD, CALIFORNIA, PALO ALTO,
94304, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TESLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule terestre cu motor electric,
osii pentru vehicule electrice, caroserii pentru
vehicule electrice, piese de automobile electrice,
și anume, motoare, automobile sport de
înaltă performanță complet electrice cu baterie,
vehicule, aparate de locomoție pe uscat,
aer sau apă, osii pentru vehicule, caroserii
de vehicule cu motor, plăcuțe de frână și
garnituri de frână, toate pentru vehicule terestre,
etriere de frână, instalații de frânare, bare de
protecție, ambreiaje, angrenaje de diferențial,
angrenaje de transmisie, arbori cardanici,
motoare cu ardere internă, motoare, ventilatoare
pentru motoare, schimbătoare de viteză,
transmisii, arbori de transmisie, radiatoare,
capace de radiatoare, cilindri hidraulici și
motoare, cuplaje, lagăre şi curele de ventilator,
toate acestea pentru vehicule terestre, șasiuri
pentru vehicule cu motor, dispozitive pentru
direcție manuală și servodirecție, elemente
de siguranță personală, scaune, acoperișuri
glisante, coloane de direcție, toate pentru
vehicule, butuci de roată pentru vehicule,
roți de vehicule, deflectoare, indicatoare de
direcție, uși, hayoane, tapițerie, mânere pentru
uși, claxoane, oglinzi (retrovizoare), portbagaje
de plafon, suporturi pentru schiuri, apărători
de noroi, lanțuri antiderapante, tetiere, centuri
de siguranță, scaune de siguranță pentru
copii, flapsuri de protecție împotriva murdăriei,
suporturi montate pe plafon, amortizoare,
arcuri, bare de stabilizare, motoare de pornire,
volan, legături de direcție, suspensii, bare
de torsiune, bare de remorcare, geamuri
și parbrize, mecanisme pentru ștergerea
geamurilor, ștergătoare de parbriz, toate pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule cu motor,
greutăți de echilibrare pentru roțile vehiculelor,
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comenzi mecanice pentru motoare, frâne,
ambreiaje, accelerații și pentru transmisii,
suporturi pentru motoare, toate pentru vehicule
terestre, acoperitoare de protecție, grilaje de
radiator, rezervoare pentru fluide, cutii si
compartimente pentru stocare, suporturi de
transport pentru roți, toate fiind piese de
vehicule, panouri interioare de acoperire pentru
caroserii de vehicule, vehicule terestre cu motor,
demaroare pentru vehicule terestre, piese și
accesorii pentru vehicule terestre cu motor.
36. Furnizarea de servicii financiare referitoare
la automobile, și anume servicii de asigurare
și finanțare auto și finanțare pentru cumpărare
în leasing, afaceri financiare, consultanță în
domeniul creditării, birou de creditare si servicii
de finanțare pentru cumpărare si leasing de
vehicule cu motor, servicii financiare, finanțare
pentru cumpărare în leasing, servicii de creditare
pentru vehicule cu motor, servicii financiare
pentru vehicule cu motor, servicii de consultanta
cu privire la asigurarea vehiculelor cu motor,
asigurare pentru motoare, furnizarea de garanții
pentru vehicule terestre cu motor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalare, servicii de curățare completă pentru
automobile, service pentru automobile, instalare
de accesorii pentru automobile, servicii de
curățenie pentru automobile, furnizare de servicii
de întreținere și reparații pentru automobile.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizarea de călătorii, închiriere și
dare spre închiriere de automobile, transport şi
stocare de automobile, închirieri de vehicule cu
motor.

───────

(210) M 2021 06333 (111)181343
(151) 30/08/2021
(732) Tesla, Inc., 3500 DEER CREEK

ROAD, CALIFORNIA, PALO ALTO,
94304, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TESLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule terestre cu motor electric,
osii pentru vehicule electrice, caroserii pentru
vehicule electrice, piese de automobile electrice,
și anume, motoare, automobile sport de
înaltă performanță complet electrice cu baterie,
vehicule, aparate de locomoție pe uscat,
aer sau apă, osii pentru vehicule, caroserii
de vehicule cu motor, plăcuțe de frână și
garnituri de frână, toate pentru vehicule terestre,
etriere de frână, instalații de frânare, bare de
protecție, ambreiaje, angrenaje de diferențial,
angrenaje de transmisie, arbori cardanici,
motoare cu ardere internă, motoare, ventilatoare
pentru motoare, schimbătoare de viteză,
transmisii, arbori de transmisie, radiatoare,
capace de radiatoare, cilindri hidraulici și
motoare, cuplaje, lagăre şi curele de ventilator,
toate acestea pentru vehicule terestre, șasiuri
pentru vehicule cu motor, dispozitive pentru
direcție manuală și servodirecție, elemente
de siguranță personală, scaune, acoperișuri
glisante, coloane de direcție, toate pentru
vehicule, butuci de roată pentru vehicule,
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roți de vehicule, deflectoare, indicatoare de
direcție, uși, hayoane, tapițerie, mânere pentru
uși, claxoane, oglinzi (retrovizoare), portbagaje
de plafon, suporturi pentru schiuri, apărători
de noroi, lanțuri antiderapante, tetiere, centuri
de siguranță, scaune de siguranță pentru
copii, flapsuri de protecție împotriva murdăriei,
suporturi montate pe plafon, amortizoare,
arcuri, bare de stabilizare, motoare de pornire,
volan, legături de direcție, suspensii, bare
de torsiune, bare de remorcare, geamuri
și parbrize, mecanisme pentru ștergerea
geamurilor, ștergătoare de parbriz, toate pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule cu motor,
greutăți de echilibrare pentru roțile vehiculelor,
comenzi mecanice pentru motoare, frâne,
ambreiaje, accelerații și pentru transmisii,
suporturi pentru motoare, toate pentru vehicule
terestre, acoperitoare de protecție, grilaje de
radiator, rezervoare pentru fluide, cutii si
compartimente pentru stocare, suporturi de
transport pentru roți, toate fiind piese de
vehicule, panouri interioare de acoperire pentru
caroserii de vehicule, vehicule terestre cu motor,
demaroare pentru vehicule terestre, piese și
accesorii pentru vehicule terestre cu motor.
36. Furnizarea de servicii financiare referitoare
la automobile, și anume servicii de asigurare
și finanțare auto și finanțare pentru cumpărare
în leasing, afaceri financiare, consultanță în
domeniul creditării, birou de creditare si servicii
de finanțare pentru cumpărare şi leasing de
vehicule cu motor, servicii financiare, finanțare
pentru cumpărare în leasing, servicii de creditare
pentru vehicule cu motor, servicii financiare
pentru vehicule cu motor, servicii de consultanta
cu privire la asigurarea vehiculelor cu motor,
asigurare pentru motoare, furnizarea de garanții
pentru vehicule terestre cu motor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalare, servicii de curățare completă pentru
automobile, service pentru automobile, instalare
de accesorii pentru automobile, servicii de
curățenie pentru automobile, furnizare de servicii
de întreținere și reparații pentru automobile.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizarea de călătorii, închiriere și
dare spre închiriere de automobile, transport şi
stocare de automobile, închirieri de vehicule cu
motor.

───────

(210) M 2021 06337 (111)181636
(151) 30/08/2021
(732) BACK 4 YOU S.R.L., STR.

ZAHARIA STANCU NR. 6, BIROUL
1, ET. PARTER, AP. 2, JUD
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

PASTA CHEF

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 09.07.19;
26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Alimente din paste făinoase uscate, paste
uscate, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, gnocchi pe bază de făină, gnocchi
(găluște italiene din cartofi), ravioli, ravioli
(preparate), ravioli germani (maultaschen),
spaghete, lasagna, tortellini, tortellini în formă
uscată, fidea, fidea uscată, cannelloni (paste
care pot fi umplute), macaroane, macaroane
(nefierte), macaroane cu brânză, vermicelli din
amidon, pelmeni (găluște umplute cu carne),
paste ziti, paste congelate, paste prăjite, paste
pentru supe, paste de ciocolată, sos pentru
paste, paste făinoase alimentare, paste care
conțin ouă, paste făinoase gata-preparate, paste

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#f3ab32), negru (HEX #000000)

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036987 din data

23.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "PASTA CHEF".
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făinoase cu trufe, paste din grâu integral, paste
alimentare cu curry, paste din linte, paste din
năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
din hrișcă, paste alimentare proaspete, paste
alimentare (aluaturi), mâncăruri care includ
paste, paste sub formă de foi, gustări preparate
conținând în principal paste, mâncăruri alcătuite
în principal din paste, paste făinoase alimentare
pentru consum uman, mâncăruri preparate pe
bază de paste, cereale pentru utilizare la
prepararea pastelor, condimente pe bază de
legume pentru paste, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de preparare
a alimentelor, servire de băuturi alcoolice,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering pentru școli,
serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor.

───────

(210) M 2021 06339 (111)181895
(151) 31/08/2021
(732) RIPOSTA AGRO TURISM

SRL, SAT SĂLIŞTEA - PUNCT
BRĂDIŞOR, JUD. VALCEA,
COMUNA MĂLAIA, 24733,
VALCEA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

BILETE DE PAPAGAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare și reviste, furnizarea de
spaţii publicitare, furnizarea de spaţii publicitare
în medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente publicitare,
organizarea de expoziţii și evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificarea şi organizarea de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale
promoţionale sau publicitare, prezentare de
produse în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, consultanță privind publicitatea în
presă, promovare, publicitate în reviste, servicii
de revista presei, publicitate pentru produsele
altor comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, publicarea
textelor publicitare, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii electronice descărcabile,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, publicitate în reviste,
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broşuri şi ziare, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de publicitate în presă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, administrare
de certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaționale), consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de relaţii media, servicii de cumpărare
de media, organizare de abonamente la pachete
media, abonament la un pachet media de
informații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, furnizare
de informații publicitare, difuzare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
servicii de administrare a comunităților online,
compilare și sistematizare a informațiilor utilizate
în transmisii electronice, servicii administrative
pentru trimiterea pacienților la consultații, servicii
de intermediere comercială în domeniul prestării
de servicii, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou).
38. Transmiterea de emisiuni de știri
(transmisii), transmitere electronică de știri,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,

servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
de difuzări digitale audio și video într-o
rețea globală de calculatoare, transmisii video,
transmisie wireless, transmisie de podcasturi,
transmisie video la cerere, transmisia de fișiere
digitale, emisiuni de știri (transmisii), servicii de
transmisii audiovizuale, transmisie de informații
online, transmisie tv prin internet, servicii de
transmisie vocală, transmisie de webcast-uri,
transmisie de programe prin cablu, transmisie
de informații prin radio, transmisie de mesaje
și imagini, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, servicii de transmisie video la
cerere, transmisie de mesaje prin mijloace
electronice, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisii
audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, furnizare de
informații privind comunicațiile media, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media, informații despre comunicații, comunicații
informatice pentru transmiterea informațiilor,
buletine informative computerizate, transmitere
telematică de informații, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de comunicare
online, comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (vpn), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (ivr), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
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prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, comunicații printr-
o rețea de calculator globală sau internet, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
transmisii de date, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, transmisii de date și transfer
de fișiere pe cale telematică.
41. Furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, publicarea de reviste,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
publicarea multimedia a revistelor, publicarea
online de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
furnizarea de publicaţii online, servicii de
instruire, servicii de reporteri de știri, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de știri, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii
de programe de știri pentru radio sau
televiziune, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), publicarea de materiale
multimedia online, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de conferințe, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,

publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, educație, instruire, servicii de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare și
coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, furnizarea educației, educație și
instruire, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, consiliere în
carieră (educație), servicii de consiliere în
carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, cursuri de instruire
în tabere educative, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de materiale educative, publicare de
cărți educative, publicare de texte educative,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
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intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, producție de înregistrări educative
audio și video, publicare de reviste electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații electronice, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de
materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, informații
bibliografice, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, servicii
de editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
difuzare de materiale educative, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de divertisment

de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, prezentări audiovizuale.

───────

(210) M 2021 06341 (111)181305
(151) 31/08/2021
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

NAN H.A.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente, băuturi şi substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical şi clinic, alimente şi
substanțe alimentare pentru bebeluși, compoziții
pentru sugari, faină lactată pentru bebeluși,
lapte praf pentru bebeluși, alimente şi substanțe
alimentare pentru uz medical pentru copii şi
bolnavi, suplimente nutritive şi dietetice pentru
uz medical, preparate pe bază de vitamine,
preparate pe bază de minerale, suplimente
dietetice şi nutritive.
29. Lapte şi produse lactate, lapte praf,
preparate şi băuturi bazate pe lapte, substituenţi
de lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, băuturi bazate pe lapte cu
conținut de cereale şi/sau ciocolată, iaurt, lapte
de soia (substituenţi de lapte).

───────
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(210) M 2021 06360 (111)181415
(151) 31/08/2021
(732) GABRIEL VOICU, STR.

AMURGULUI NR. 11A, VILA
G14, JUDEȚUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CONFORT VILLAS

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.24;
27.05.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 06380 (111)181668
(151) 01/09/2021
(732) SMART IMPORT TOP MARKET

S.R.L., STR. VIILOR NR.12,
BLOC U7, SCARA A, ET.3, AP.14,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

SMARTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Odorizanți de cameră, odorizante de casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante.
7. Aspiratoare pentru automobile, compresoare,
compresoare electrice, compresoare (mașini),
motoare pentru compresoare, compresoare de
aer, compresoare pentru mașini, compresoare
de aer pentru vehicule, pompe, compresoare și
suflante, încărcătoare (mașini).
9. Camere video portabile, camere video
360º, camere video digitale, camere video de
supraveghere, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video
de bord, camere video pentru vehicule, camere
video cu funcționalități multiple, camere video
pentru telefoane inteligente, suporturi biped
pentru camere video, camere video activate prin
mișcare, camere video adaptate în scop de
supraveghere, carcase rezistente la apă pentru
camere video, redresoare, redresoare electrice,
redresoare de curent electric, redresoare
pentru baterii solare, compresoare audio,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, suporturi pentru telefoane mobile.
10. Truse cu instrumente medicale.
12. Huse adaptate pentru automobile, huse
de scaune pentru automobile, huse pentru
scaune (ajustabile) pentru automobile, huse
adaptate pentru volane de automobile, huse
pentru scaune de autovehicule (adaptate),
huse pentru scaune de autovehicule (croite
pe formă), huse pentru centuri de siguranță
pentru scaune de automobile, organizatoare

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#0c996a), gri (HEX=#59595c),
alb
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pentru portbagaj, compartimentatoare pentru
portbagaj, polițe de portbagaj pentru vehicule,
suporturi de portbagaj pentru capotă, plase
de portbagaje pentru vehicule, huse pentru
anvelope, huse adaptate pentru motociclete,
huse adaptate pentru vehicule, huse adaptate
pentru bărci, huse pentru ghidonul bicicletelor,
huse semiajustabile pentru vehicule, huse
adaptate pentru camionete, huse antiderapante
pentru anvelope, huse pentru roata de rezervă,
huse pentru volane de vehicule, huse pentru
pedale de bicicletă, huse protectoare ajustate
pentru vehicule, huse pentru scaune de vehicule,
huse textile antiderapante pentru anvelope, huse
de șei pentru biciclete, huse pentru șei de
motociclete, huse de șa pentru motociclete,
huse pentru șei de biciclete, huse pentru șei
de biciclete, huse protectoare ajustabile pentru
vehicule, huse pentru schimbătoare de viteze,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru furci
(componente pentru biciclete), huse adaptate
pentru volane de vehicule, huse de protecție
(ajustabile) pentru vehicule, huse pentru locurile
din spate la vehicule, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, capote
și huse pentru cărucioare de copii, huse
retractabile pentru vehicule transportatoare de
mărfuri, huse adaptate pentru mașinuțe de
golf motorizate, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse adaptate
pentru tablouri de bord la vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de protecție împotriva vântului adaptate
pentru biciclete electrice, huse pentru scaune
de mașină (fabricate pe măsură sau adaptate),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
vehicule (prelate adaptate pentru), prelate de
cărucioare pentru copii, prelate de cărucioare
pentru copii, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vehicule, prelate adaptate pentru bărci
și vehicule maritime, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru bărci, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vagoanele de cale ferată, apărători de
noroi pentru camioane, apărători de noroi
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
parasolare pentru automobile, parasolare
(storuri) pentru automobile, parasolare pentru
parbrizele automobilelor, pompe de picior pentru

umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
raclete pentru ștergătoarele de parbrize.
20. Suporturi pentru telefon (mobilier).
21. Cutii frigorifice portabile, neelectrice, raclete
pentru curățat geamuri.
22. Copertine (prelate), prelate, prelate de
camuflaj, prelate pentru corturi, prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate (neadaptate)
pentru autocamionete, prelate pentru bărci,
neajustate, acoperitoare de genul prelatelor,
prelate pentru bazine de înot, prelate pentru
bazin de înot, prelate pentru piscine spa,
neajustate, prelate din pânză de cânepă, prelate
folosite la pescuitul cu undiță, prelate din plastic
cu utilizări multiple, prelate de protecție pentru
vehicule (neajustate), marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, prelate, nu pentru
utilizare la vehicule, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule, folii din materiale
plastice folosite ca prelate, prelate din materiale
căptușite cu produse plastice, chingi de tracțiune
fabricate din materiale textile.
27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, organizarea de
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expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare., servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2021 06390 (111)181558
(151) 01/09/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLOROM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, albastru,

galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură,
semințe de plantat, semințe pentru horticultură,
semințe pentru semănat, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.
35. Regruparea în avantajul terţilor a semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz

agricol (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 semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare lasemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate
de uz agricol, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cusemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la semințe de floarea-soarelui, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
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pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.

───────

(210) M 2021 06392 (111)182160
(151) 08/09/2021
(732) KRISPERIE IDEAL TIE SRL,

STRADA JOAGARULUI 28A,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

krisperie.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de alimentație
publică.

───────

(210) M 2021 06398 (111)181595
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

VITIVINICOLA DEALUL MARE,
NR. 472, BL.CAMERA 3, CORP
C4, COMUNA GURA VADULUI,
JUD. PRAHOVA, GURA VADULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEALU MARE
PESTE ASTEPTARI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlata
dealu mare.

39. Servicii de turism vitivinicol (organizarea de
călătorii).
41. Organizarea si coordonarea de evenimente
de degustare de vinuri in scopuri educative si/
sau recreative.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06403 (111)181635
(151) 02/09/2021
(732) MIHAI BUCSAN, STR. NUCULUI,

NR.3, SAT GEAMANA, JUD.
ARGES, BRADU, 117178, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Society Corporation
since 2021

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
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sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 06404 (111)181596
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

VITIVINICOLA DEALUL MARE,
SAT GURA VADULUI NR. 472,
BL.CAMERA 3, CORP C4,
JUDETUL PRAHOVA, GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA B,
AP. 10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500085, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEALU MARE Peste Așteptări

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.04; 06.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlata
Dealu Mare.
39. Turism vitivinicol (organizarea de calatorii).
41. Organizarea si coordonarea de evenimente
de degustare de vinuri in scopuri educative si/
sau recreative.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────
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(210) M 2021 06408 (111)181694
(151) 02/09/2021
(732) SC ENERGIEA CANDLE SRL,

STR. CHILIA VECHE, NR 5,
BL TD17, AP 59, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IZIAPHARM farmacie
pentru trup si suflet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.14; 05.03.20; 11.03.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice pentru băi,
preparate cosmetice pentru slăbit, cosmetice,
cosmetice pentru copii, loţiuni pentru păr, luciu
pentru buze, rujuri, preparate fitocosmetice,
preparate pentru ras, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, apă de toaletă, soluţii vaginale pentru
igiena personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
35. Oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, markening, publicitate online pe
o reţea de calculatoare furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi

vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntu, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, publicitate, vanzare online de produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 06411 (111)181354
(151) 02/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CHEFI FARA LIMITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție

și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
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rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,

găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06412 (111)181852
(151) 04/10/2021
(732) TEODOR TRAIAN MAGHIAR,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 81B,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410169,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HIGHLAND
VARADINUM EST. 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 03.04.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne.
31. Animale vii.
43. Servicii de restaurant si pensiune.

───────
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(210) M 2021 06420 (111)181853
(151) 02/09/2021
(732) AGROMAD CROPS SRL, STR.

GĂRII, NR. 188, CAMERA 5,
JUDETUL DAMBOVITA, SAT
CONŢEŞTI, COMUNA CONŢEŞTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

USTUROI DE DĂRĂȘTI
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1001244 din data

14.01.202, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: USTUROI DE DĂRĂȘTI.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.15;
29.01.15; 05.09.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Usturoi conservat, unt cu usturoi, pastă cu
usturoi, creme tartinabile pe bază de usturoi.
30. Usturoi măcinat (condimente), piure de
usturoi, praf de usturoi (condimente), usturoi
tocat (condiment), suc de usturoi, sos de usturoi
(alioli), usturoi prelucrat destinat utilizării sub
formă de condiment.
31. Usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, usturoi verde
proaspăt.

───────

(210) M 2021 06421 (111)181811
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIAȚIA GRUPUL DE

ACȚIUNE LOCALĂ VALEA
BAȘEULUI DE SUS, STR.1
DECEMBRIE, NR.1, JUDETUL
BOTOSANI, ORAȘ SĂVENI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Moldavian CHEESE WINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.04; 08.03.08; 11.03.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, și anume
produse alimentare destinate oamenilor, băuturi
alcoolice și nealcoolice, veselă și accesorii
destinate servirii alimentelor și băuturilor,
produse decorative din sticlă, ceramică și
porțelan, hărți, cărți, reviste, calendare, afișe,
agende, articole de papetărie, șervețele, șervete,
fețe de masă, articole și produse pentru ambalat
și împachetat, produse decorative realizate
de meșteri locali, produse și accesorii pentru
servirea alimentelor și băuturilor realizate de
meșteri locali, articole de îmbrăcăminte și
de acoperit capul realizate de meșteri locali,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putand fi furnizate prin intermediul magazin

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#127D00, #5CE600), rosu (HEX
#FF0000), galben, albastru, alb

(591) Culori revendicate: visiniu (Pantone 
202C), portocaliu (Pantone 164 C)
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elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
publicitate, promovarea vânzărilor pentru terți,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
organizarea expozițiilor cu scop comercial și
publicitar, organizarea de târguri, scrierea și
publicarea de texte publicitare, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri și
brânză, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, publicitate pentru produse alimentare
și vinuri, servicii de relații publice, producţia
de clipuri publicitare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, servicii de relaţii media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare.
39. Organizarea de călătorii, furnizare de
informații online despre călătorii, servicii de
consultanță și informații pentru călătorii, servicii
de consultanță și informații pentru călători,
servicii de turism, servicii pentru furnizarea
de informaţii privind călătoriile, furnizarea de
informaţii privind tarifele și orarele şi modalităţile
de transport, rezervarea locurilor de călătorie,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, închirierea de vitrine de vin electrice,
furnizarea de informaţii privind tarifele, orarele şi
modalităţile de transport.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor cu
scop cultural, educațional și de divertisment,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea evenimentelor culturale sau de
divertisment, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare, publicarea cărților și textelor,
altele decât textele cu scop publicitar, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
publicare multimedia, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
reportaje fotografice, fotografie, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, producţia de

programe de radio şi de televiziune, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, degustare de vinuri (servicii de
divertisment), servicii de formare în degustare de
vinuri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare și coordonare de cursuri educative în
domeniul industriei turismului.

───────

(210) M 2021 06431 (111)181854
(151) 03/09/2021
(732) ROBERT-EDUARD SÎRBU, BDUL.

IULIU MANIU NR. 244J, BL. 1,
SC. C, ET. 9, AP. 108, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LaStomatologie CLINICA
STOMATOLOGICA

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 02.09.04;
02.09.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Profilactice stomatologice.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis alb, verde, negru, roşu,
mov, portocaliu
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comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
44. Servicii de stomatologie, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
stomatologice mobile, servicii de stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei.

───────

(210) M 2021 06434 (111)181380
(151) 03/09/2021
(732) DEVM8 SRL, STR. POMPILIU

TEODOR NR.2, BLOC C2, ETAJ 2;
AP.8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

devm8

Black 6 C), portocaliu (Pantone 1365C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum
şi cercetarea şi proiectare în legătură cu
acestea, analiză industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
controlşi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
proiectare de software pentru calculatoare,
proiectarea sistemelor informatice, programare
computerizată.

───────

(210) M 2021 06438 (111)181655
(151) 03/09/2021
(732) CEZ VÂNZARE SA, STR.CALEA

SEVERINULUI, NR 97, ET 1,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ENERGIADA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 15.09.10; 01.15.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din
energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de facturare în domeniul energiei, achiziții
de contracte de furnizare de energie, servicii
de comparare a prețurilor la energie, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
furnizarea de informații comerciale, furnizarea
de informații de piață referitoare la produsele si
serviciile de consum.

───────

(591) Culori revendicate: galben, 
verde,portocaliu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru (Pantone
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(210) M 2021 06439 (111)181826
(151) 03/09/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

SOSEAUA VIRTUTII NR.148,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

tazz10
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, regruparea,
pentru alte persoane, de alimente, băuturi
preparate pentru consum, produse de bacanie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terți, administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru

promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.

───────

(210) M 2021 06442 (111)181580
(151) 05/09/2021
(732) VELVET ECA EVENTS SRL,

STR. MANASTIRII NR.50, COM.
ALEXANDRU CEL BUN, JUDEŢ
NEAMŢ, SAT. BISTRITA, 617508,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

VELVET

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 26.03.05;
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(591)    Culori revendicate: auriu (HEX
#D2AF4B)
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(210) M 2021 06448 (111)181363
(151) 06/09/2021
(732) ALEXANDRA MUNTEANU, BLD.

GEORGE ENESCU NR. 5, BL.
E4, SC. A, ET. 1, AP. 6, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Alma Lewtom

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cărți electronice descărcabile, cărți audio,
cărți digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți înregistrate pe disc, cărți înregistrate pe
bandă.
16. Picturi, reproduceri de picturi, pensule de
pictat, pânze pentru pictură, palete pentru pictori,
seturi de pictură pentru artiști, truse de pictură
pentru arte plastice și lucru manual, cărți de
pictură, lucrări de caligrafie, reproduceri de artă
grafică, cărți cu artă grafică, materiale pentru
artiști plastici.

───────

(210) M 2021 06454 (111)181878
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

iROAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
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online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare

cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
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de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06455 (111)181877
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A, ZONA
2, SECTOR 1, BUCUCREŞTI,
ROMANIA

(540)

REVELIONUL STARURILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
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online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare

cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
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de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06458 (111)181725
(151) 27/09/2021
(732) FRONT PIZZA, STR. MĂRĂŞEŞTI

NR. 24, AP. 2, JUD. ARAD, ARAD,
310032, ARAD, ROMANIA

(540)

La Hasan GOURMET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.01.02; 11.01.04; 26.11.01; 29.01.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pizza proaspătă.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food.

───────

(591) Culori revendicate: maro închis, maro
deschis
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(210) M 2021 06459 (111)181961
(151) 06/09/2021
(732) AMERICAN BITE, C-LEA

CĂLĂRAȘILOR NR. 311, BL. 71,
SC. 3, ET. 2, AP. 79, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ARTISANAL DONUT
Studio PASTRY

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 100128/04.01.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: DONUT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.07; 08.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Amestecuri pentru prajituri, chifle cu cremă,
deserturi preparate (produse de patiserie),
ecleruri, fursecuri, gogoși, gogoși cu umplutură,
gogoși glazurate, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, madlene, înveliș
pentru rulouri de primăvară, pateuri (patiserie),
plăcinte, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
ovăz pentru consum uman, prăjitură cu migdale,

prăjitură de malț, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, pricomigdale cu nucă de cocos, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie pe bază de
portocale, prăjituri mici cu ciocolată, profiteroluri,
tarte, tarte glazurate, tort cu caramel, vafe din
ciocolată, amestecuri instante pentru gogoși,
gogoși din mălai (almojábana).
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata şi
servicii de vânzare online în legătură cu:
amestecuri pentru prajituri, chifle cu cremă,
deserturi preparate (produse de patiserie),
ecleruri, fursecuri, gogoși, gogoși cu umplutură,
gogoși glazurate, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, madlene, înveliș
pentru rulouri de primăvară, pateuri (patiserie),
plăcinte, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
ovăz pentru consum uman, prăjitură cu migdale,
prăjitură de malț, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, pricomigdale cu nucă de cocos, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie pe bază de
portocale, prăjituri mici cu ciocolată, profiteroluri,
tarte, tarte glazurate, tort cu caramel, vafe din
ciocolată, amestecuri instante pentru gogoși,
gogoși din mălai (almojábana).

───────
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(210) M 2021 06462 (111)181656
(151) 06/09/2021
(732) COSMIN-ALEXANDRU BĂNICĂ,

STR. AMURGULUI, NR. 47, BL.
2, ET. 1, AP. 22, JUD ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
ROMANIA

(540)

Gentissimo SOLO PER ME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 10.03.13;
29.01.12

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a genți, genți
sportive, genți casual, genți servietă, genți de
mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de călătorie, genți de umăr, genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți
din imitatie de piele, genți și portofele din piele
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 genți, genți
sportive, genți casual, genți servietă, genți de
mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de călătorie, genți de umăr, genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți din
imitatie de piele, genți și portofele din piele,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la genți, genți sportive, genți

casual, genți servietă, genți de mână, genți
de pânză, genți de seară, genți de călătorie,
genți de umăr, genți din blană sintetică, poșete
mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele, genți și portofele din piele, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la genți, genți
sportive, genți casual, genți servietă, genți de
mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de călătorie, genți de umăr, genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți
din imitatie de piele, genți și portofele din
piele, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu genți, genți sportive, genți
casual, genți servietă, genți de mână, genți de
pânză, genți de seară, genți de călătorie, genți
de umăr, genți din blană sintetică, poșete mici
(genți de mână), genți din imitatie de piele, genți
și portofele din piele, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la genți, genți sportive, genți casual, genți
servietă, genți de mână, genți de pânză, genți
de seară, genți de călătorie, genți de umăr, genți
din blană sintetică, poșete mici (genți de mână),
genți din imitatie de piele, genți și portofele din
piele, servicii de informatii comerciale furnizate
online prin internet sau o retea globala de
calculatoare, cu privire lagenți, genți sportive,
genți casual, genți servietă, genți de mână, genți
de pânză, genți de seară, genți de călătorie, genți
de umăr, genți din blană sintetică, poșete mici
(genți de mână), genți din imitatie de piele, genți
și portofele din piele.

───────
(591) Culori revendicate: negru, maro, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06463 (111)181732
(151) 06/09/2021
(732) ARTIS DERM S.R.L., STR.

ANATOLE FRANCE, NR. 18,
CORP A, AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VISTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale, consultații medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, efectuarea
examenelor medicale (screening), furnizare
de servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de examinări
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, realizare de analize medicale
pentru factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
servicii de imagistică medicală, servicii de
radiologie şi imagistică, servicii de radiografie
şi ecografie, servicii de mamografie, servicii
de realizare a computer tomografii, servicii de
realizare a testelor de osteodensiometrie, servicii
de evaluare medicală.

───────

(210) M 2021 06464 (111)181413
(151) 06/09/2021
(732) TRANSALKIM RO SRL, STRADA

HUSI, NR 4, BLOC B35, ETAJ
1, SCARA 3, APARTAMENT 40,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 041483,
ROMANIA

(540)

T TRANSALKIM RO
ROADS HAVE NO LIMIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru(HEX

#0000cd), galben (HEX #fadd44)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții.
39. Transport.

───────

(210) M 2021 06465 (111)181353
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SHOW ȘI-AȘA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
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digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.

35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de

televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de

16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,

producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06467 (111)181414
(151) 06/09/2021
(732) ARA ART DENT STUDIO S.R.L.,

STR. LONDRA NR.21, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

kara smile clinică
stomatologică

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.07

clase:

opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.

(591) Culori revendicate: maro (Ral 1036)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 06468 (111)181801
(151) 06/09/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

SISTEMIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate pentru tratarea și protejarea
semințelor.
5. Fungicide.

───────

(210) M 2021 06469 (111)181876
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, BUCURESTI/1, ROMANIA

(540)

ALPHA KIDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări

muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator inregistrate sau
descarcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
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radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate

radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decat cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
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programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06470 (111)181701
(151) 06/09/2021
(732) SC RO COM INTERNATIONAL

S.A., STR. DUMBRAVEI NR.4,
JUDETUL NEAMT, PIATRA NEAMT,
610202, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

STRĂBUN secretul
unor generatii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06471 (111)182046
(151) 06/09/2021
(732) COMPANIA DE APA ARAD S.A,

STR. SABIN DRAGOI NR.2-4,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

COMPANIA DE APĂ ARAD
SA ARAD CAA 1896

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 27.07.02; 26.01.03; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de distributia si furnizarea de apa.
───────

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone 
48-16C), negru (Pantone Black C)

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
3590 C) (Pantone 298 C), negru
(Pantone 6 C)
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(210) M 2021 06472 (111)181765
(151) 06/09/2021
(732) DEVEO MEDIA SRL, STR. TRAIAN

NR.9, AP.20, JUDETUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FRAM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
tricoturi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru cicliști, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, șepci (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile.

───────

(210) M 2021 06473 (111)181364
(151) 06/09/2021
(732) SMART FOOD DELIVERY SRL,

STR. NR. 146, JUDEŢ BIHOR,
VÂRCIOROG, BIHOR, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDEŢ IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Plăcintescu Tata' plăcintelor

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Plăcinte, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
plăcinte cu legume, plăcinte cu măr, plăcinte
dulci sau sărate, clătite, clătite sărate, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie.
35. Publicitate, servicii de comert en-gros si
en detail cu produse de patiserie si cofetarie
in magazine specializate si prin comenzi
online, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, marketing, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, servicii de publicitate, marketing și
promovare, agenții de import-export, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site.
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de buffet
pentru gustări (snack-bar), decorare de alimente,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 06474 (111)181416
(151) 06/09/2021
(732) LEMN IN DAR PERSONALIZARI

SRL, STR. PROF. AUREL DECEI,
NR. 2, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

lemnindar
(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.13;

27.05.01; 27.05.17; 09.01.10
(591) Culori revendicate:alb, rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, agende, abțibilduri
(decalcomanii), albume foto și albume pentru
colecționari, agende de buzunar, agende de
birou, rame pentru fotografii, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, semne de carte, desene
grafice, gravuri, gravuri și reproduceri ale
acestora, portrete sub formă de desene, portrete
sub formă de picturi, reproduceri de picturi,
reproduceri grafice, clasoare pentru timbre, cărți,
felicitări, caiete, caiete cu spirală, cărți legate cu
spirală, hârtie și carton, stilouri de gravură.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, papioane.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, jucării, jocuri și articole de
joacă, articole și echipament de sport, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
de jucărie, aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), aparate de joacă pentru
interior pentru copii, mobilier de jucărie, machete
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de vehicule de jucărie, kituri pentru machete
de jucărie, kituri pentru jocuri de construcții,
elemente de construcții (jucării), machete de
clădiri (jucării), figurine de jucărie, modele
de figurine, jucării adaptate pentru activități
educative.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scop
comercial, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă, figurine și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, genți, rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu articole de bucătărie și recipiente, articole
de grădinărit, articole pentru animale, statui,
figurine, ornamente de decoratiuni, plăci și
obiecte de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu rame din lemn
pentru fotografii, jucării, decorațiuni de crăciun,
semne de carte, agende, suporturi de pahare,
felicitari din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, papioane și cravate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării și articole de joacă,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu brelocuri, insigne și
sabloane, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier.
40. Servicii de tâmplărie la comanda,
sculptură în lemn, prelucrare mobilier,
înrămare pentru tablouri, înrămarea fotografiilor,
gravarea șabloanelor, imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de
uz publicitar și promoțional, pe produsele
altor persoane, fabricare la comandă de
sculpturi, lucrări în lemn, tăierea și prelucrarea
lemnului, asamblare de produse pentru terți,
servicii de reproducere în 3d, imprimare
și developare fotografică și cinematografică,

colorare, conservarea lemnului, vopsire, uscarea
la cuptor a lemnului, fabricare la comandă de
mobilier.

───────

(210) M 2021 06476 (111)181616
(151) 06/09/2021
(732) SAVORY WORLD LTD., STELIOU

MAVROMMATI, 55, AGIOS
DOMETIOS, NICOSIA, 2364,
CIPRU

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

MAESTRUL SNACKURILOR
INCREDIBLE

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Chipsuri de cartofi, cartofi pai, alune,
arahide, nuci caju, fistic și migdale uscate,
prăjite, sărate și/sau condimentate, gustări pe
bază de cartofi.
30. Făină și preparate făcute in cereale, covrigi,
biscuiți sărați, sticksuri sărate, covrigi sărați,
chipsuri din cereale, chipsuri din pâine cu gaură
la mijloc, amestecuri de gustări care conțin
biscuiți sau covrigei, gustări pe bază de grâu,
cereale gata preparate pentru consum, chipsuri
coapte în cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────
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(210) M 2021 06477 (111)181614
(151) 06/09/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

DISCREET SKIN LOVE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2021 06482 (111)181417
(151) 07/09/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, SAT FILIPESTI, JUD
BACAU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)

AGRISOL-AZOSULF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 06483 (111)181802
(151) 07/09/2021
(732) LORENA IORDACHE, SOS. GHE.

IONESCU SISESTI NR. 31-41, VILA
NR. 35, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Wake up
(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 02.03.01;

27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.01.03
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legâtorie,
fotografii, papetârie, adezivi pentru papetârie
sau menaj, materiale pentru artisti, pensule,
masini de scris si articole de birou (cu
excepta mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităti
sportive si culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor si persoanelor, servicii
personale si sociale oferite de terfoi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2021 06484 (111)181671
(151) 07/09/2021
(732) ADRIAN-NICOLAE HANAS, NR.

330/A, COM. PARȚA, JUDEŢ
TIMIŞ, SAT PARȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

(540)

mounli

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru copii, grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare
de păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii

de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante,
luciu de buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, produse cosmetice pentru machiaj,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
pietre de alaun (astringente), ambra (parfum),
astringente pentru scopuri cosmetice, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri de masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
pomezi pentru scopuri cosmetice, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetice, şerveţele
umede pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele
demachiante, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumurile de flori, apă de
colonie, apă de toaletă, deodorante pentru uz
personal, preparate pentru fumigaţie (parfumuri),
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, preparate fitocosmetice,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
cosmetice, henna (nuanţator cosmetic), extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, extracte
de flori (parfumuri), preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, creme de protecţie solară, plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri
cosmetice, uleiuri esenţiale, paste de dinţi,
nemedicinale, apă de gură nemedicinală, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale, şampon
nemedicinal, şampoane pentru uz veterinar,
altele decât cele cu uz medical, preparate
pentru ras, săpun pentru ras, gel de duş,
balsam de păr, şampoane uscate, săpunuri
lichide, produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), unghii false,
intăritor pentru unghii, vârfuri pentru unghii,
decalcomanii pentru unghii, lac de unghii, ojă
de unghii, sclipici pentru unghii, cremă pentru
unghii, gel pentru unghii, cosmetice pentru
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unghii, balsamuri pentru unghii, bază pentru
unghii (cosmetice), pile abrazive pentru unghii,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru
unghii (cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
lipici pentru întărirea unghiilor, pansamente
pentru reconstrucția unghiilor, unghii false
de uz cosmetic, unghii false din metale
prețioase, lac de bază pentru unghii, materiale
de acoperire pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, unghii false pentru degetele de la
picioare, adezivi pentru gene, păr și unghii false,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice).
8. Pile pentru unghii, clești de unghii, clești
pentru unghii, pile de unghii, pile electrice
de unghii, freză electrică pentru unghii, pile
pentru unghii, neelectrice, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, pile de unghii pentru manichiură,
clești de unghii (unelte manuale), dispozitive
neelectrice de șlefuit unghiile, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), pile
de unghii, electrice sau neelectrice, capete
cu role pentru pile electronice de unghii,
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), truse de pedichiură, accesorii pentru
manichiură, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), etuiuri pentru instrumente
de manichiură.
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), aparate de dezinfecţie
(sterilizatoare).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi

creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru copii, grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare
de păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr,măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante,
luciu de buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, produse cosmetice pentru machiaj,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
pietre de alaun (astringente), ambra (parfum),
astringente pentru scopuri cosmetice, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri de masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
pomezi pentru scopuri cosmetice, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetice, şerveţele
umede pentru uz igienic şi cosmetic,şerveţele
demachiante, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumurile de flori, apă de
colonie, apă de toaletă, deodorante pentru uz
personal, preparate pentru fumigaţie (parfumuri),
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, preparate fitocosmetice,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
cosmetice, henna (nuanţator cosmetic), extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, extracte
de flori (parfumuri), preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, creme de protecţie solară, plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri
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unghii, pile electrice de unghii, freză electrică
pentru unghii, pile pentru unghii, neelectrice,
foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile de unghii
pentru manichiură, clești de unghii (unelte
manuale), dispozitive neelectrice de șlefuit
unghiile, instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), pile de unghii, electrice sau
neelectrice, capete cu role pentru pile electronice
de unghii, truse de pedichiură, instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
truse de pedichiură, instrumentar de pedichiură,
truse de pedichiură electrice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), accesorii
pentru manichiură, truse de manichiură, truse
de manichiură (electrice), pile de unghii pentru
manichiură, etuiuri pentru instrumente de
manichiură, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete
(care nu sunt de uz medical), aparate
de dezinfecţie (sterilizatoare, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, organizarea de expoziţii
şi târguri în scop comercial şi/sau de publicitate.
41. Servicii de educatie si instruire oferite de
scolile de frumusețe.
44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, saloane de
infrumusețe, saloane de relaxare, şi anume
spa, saloane de masaj, saloane de coafură,
saloane de manichiura si de pedichiura, servicii
de consiliere în materie de infrumusețare şi
de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
consultanţă şi informaţii în materie de frumuseţe.

───────

cosmetice,uleiuri esenţiale, paste de dinţi,
nemedicinale, apă de gură nemedicinală, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale, şampon
nemedicinal, şampoane pentru uz veterinar,
altele  decât  cele  cu  uz  medical,  preparate
pentru ras, săpun pentru ras, gel de duş,
balsam de păr, şampoane uscate, săpunuri
lichide, produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), unghii false,
intăritor pentru unghii, vârfuri pentru unghii,
decalcomanii pentru unghii, lac de unghii, ojă
de unghii, sclipici pentru unghii, cremă pentru
unghii, gel pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, bază pentru
unghii (cosmetice), pile abrazive pentru unghii,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru
unghii (cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
lipici pentru întărirea unghiilor, pansamente
pentru reconstrucția unghiilor, unghii false
de uz cosmetic, unghii false din metale
prețioase, lac de bază pentru unghii, materiale
de acoperire pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii, unghii false pentru degetele
de la picioare, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, pile pentru unghii,
clești de unghii, clești pentru unghii, pile de
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(210) M 2021 06485 (111)181418
(151) 07/09/2021
(732) S.C. PROENERG SA, BD.

ABATORULUI 4F, SECTOR 5,
BUCURESTI, 040415, ROMANIA

(540)

ProENERG putere
pentru profesioniști

1375C), albastru (Pantone 3025C), gri
(Pantone 425C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Lubrifianți, combustibili și materiale pentru
iluminat, energie electrică, lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide.
6. Mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport, baghete
metalice pentru brazură și sudură, inclusiv cele
din aliaje de oțel și de titan.
7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, generatoare
de electricitate, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de distribuire, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, generatoare de electricitate, roboți
de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), accesorii cu capăt pentru uneltele
electrice, acoperiri pentru camă (piese de
mașini), acumulatoare de vid pentru motoare
cu combustie internă, acumulatoare hidraulice,
motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehicule terestre, lanțuri de acționare,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
acumulatoare hidropneumatice, acumulatoare
hidraulice ca piese de mașini, acționări
hidrostatice, acționări liniare, adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
adaptoare la țevi (piese pentru mașini),
adaptoare pentru burghie (piese pentru mașini),

adaptoare pentru mașini unelte, motoare
cu aer comprimat, alimentatoare pentru
carburatoare, amortizoare de torsiune pentru
mașini, amortizoare de sunet (silențiatoare) ca
părți componente ale sistemelor de evacuare
la mașini, ambreiaje, altele decât cele pentru
vehicule terestre, angrenaje cilindrice (altele
decât cele pentru vehicule terestre), ansambluri
de cutii de angrenaje (altele decât pentru
vehiculele terestre), arbori cardanici, arbori cu
came, arbori de transmisie, cu excepția celor
pentru vehicule terestre, bobine (piese de
motoare cu combustie internă), bolț de piston,
bucșe cu bile, bujii de aprindere pentru motoare,
bujii, bujii de încălzire pentru motoare diesel,
burghie elicoidale folosite împreună cu uneltele
electrice, burghie cu coadă conică (piese
pentru mașini), carburatoare, convertizoare
catalitice, convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehicule terestre, demaroare,
demaroare cu sfoară pentru motoare altele decât
pentru vehicule, cuțite demontabile rotative
(componente ale mașinilor), deflectoare (piese
pentru utilaje, motoare sau mașini), cutii de
viteze, altele decât cele pentru vehicule terestre,
cutii de viteze pentru transmisii hidraulice (altele
decât cele pentru vehiculele terestre), discuri
abrazive cu acționare electrică, dispozitive de
acționare pentru amortizoare, dispozitive de
acționare pentru mecanisme, dispozitive de
comandă pneumatice pentru motoare, elemente
de transmisie, altele decât cele pentru vehicule
terestre, generatoare electrice pentru vehicule,
perii de cărbune (electricitate), vârfuri din
widia pentru burghie, vârfuri din widia (unelte
pentru aparate), vârfuri din ceramică (unelte
pentru aparate), echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, mașini de sudare
electrică prin puncte, mașini de sudare a
metalelor (electrice), mașini de sudare acționate
cu gaz, aparate electrice automate pentru
sudare.
8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere.
9. Măști de protecție pentru sudură, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), filtre pentru
uz industrial și casnic, instalații de uscare,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
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instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 06486 (111)181419
(151) 07/09/2021
(732) PETRICA FOCA, STR. BUCOVINA,

NR. 46S, ET. 2, AP.12, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI , ROMANIA

(540)

CP Crama lui Petrică
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;

07.03.01; 23.01.01; 24.09.05

clase:
33. Rachiu, băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
extracte de lichioruri spirtoase, vin, vin alb,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri

35. Servicii de comerț, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale.

(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masă,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin.
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(210) M 2021 06487 (111)181886
(151) 07/09/2021
(732) POWER SUPPORT SRL, B-DUL

CHISINAU, NR. 2, BLOC 50,
SCARA 1, ETAJ 8, APARTAMENT
36, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

POWER SUPPORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.17.25

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,

materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06488 (111)181420
(151) 07/09/2021
(732) S.C. PROENERG SA, BD.

ABATORULUI NR. 4F,
BUCURESTI, 040415, ROMANIA

(540)

progarden curte și grădină

555C), gri (Pantone 425C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri minerale, uleiuri sintetice, uleiuri
pentru motoare, uleiuri fine pentru motoare.
7. Utilaje agricole, utilaje pentru integrarea
substanțelor în sol (utilaje agricole), utilaje
agricole altele decât unelte de mână acționate
manual, șine din cauciuc utilizate cu șenile
pe utilaje agricole, suflante de zăpadă, pluguri
(unelte agricole remorcate de tractor), pluguri
cu discuri (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini de tuns iarba, mașini de tuns iarba
autopropulsate, mașini de tuns iarba, alimentate
cu benzină, capete de tăiere pentru mașini
de tuns iarba, mașini electrice de tuns iarba,
ferăstraie electrice, ferăstraie cu lanț electrice,

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
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ferăstraie pentru tăierea crengilor uscate
(electrice), lame pentru ferăstraie electrice,
ferăstraie electrice pentru lemn, ferăstraie
electrice pentru decuparea pavajelor, ferăstraie
de salvare (scule electrice), despicător de lemne
(mașini), pompe, pompe submersibile, ejectoare
(pompe), pompe hidraulice, pompe centrifuge,
pompe rotative, pompe electrice, pompe axiale,
pompe pneumatice, pompe aspirante, pompe,
compresoare și suflante, pompe de înaltă
presiune, pompe cu șurub excentric, pompe
cu roți dințate, pompe electrice pentru iazuri,
membrane pentru pompe, pompe electrice
submersibile, pompe de refulare, pompe cu
turbină verticală, pompe de aer comprimat,
pompe electrice pentru piscine, pompe de
apă pentru utilizare în acvarii, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialului lichid,
freze de zăpadă, motocultoare (mașini agricole),
motocultivatoare electrice pentru gazon și
grădină, motocultivatoare de grădină, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, mașini tocătoare,
tocătoare (mașini), tocătoare de lemn (mașini).
8. Despicătoare de bușteni (unelte acționate
manual), motocultoare (unelte acționate
manual).

───────

(210) M 2021 06489 (111)181421
(151) 07/09/2021
(732) CHERSIN MIHAIL, CALEA

PLEVNEI NR. 145B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

LOHUIS

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06490 (111)181755
(151) 07/09/2021
(732) ASOCIATIA SANSA TA, STR.

LIVEZILOR NR 12, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, SAT
ROSU, 07000, ILFOV, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA ȘANSA TA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
07.03.01

clase:
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii juridice.

───────

(210) M 2021 06491 (111)182030
(151) 07/09/2021
(732) GEORGE ADRIAN

DRAGOMIRESCU, STR.
SMARDAN NR 51, BL. S15B SC, C,
AP.5, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110217, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

E45Restobar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SENNA DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2021 06492 (111)181422
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL, STR.
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de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06494 (111)181702
(151) 07/09/2021
(732) SC MAZE HOME CONCEPT SRL,

STR. LT. ALEXANDRU POPESCU
NR. 9B, MANSARDĂ, CAMERA
3, MODULUL B3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CASAMOB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate şi instalații de iluminat, stâlpi de
iluminat, corpuri de iluminat pentru luminat
festiv, lanterne de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, accesorii de iluminat,
elemente de iluminat, becuri de iluminat,
corpuri de iluminat, proiectoare de iluminat,
plafoniere (corpuri de iluminat), instalații pentru
iluminat stradal, accesorii electrice de iluminat,
ornamente pentru iluminat (accesorii), tuburi
luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, corpuri de iluminat arhitectural, spoturi
pentru iluminatul casnic, instalații de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate şi
instalaţii de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, Lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat și reflectoare, corpuri de
iluminat cu LED lumini LED pentru iluminatul
public, lămpi cu arc (corpuri de iluminat),
aparate de iluminat fîxabile pe tavan, aparate de
iluminat electrice de interior, corpuri de iluminat
de uz casnic, aparate de iluminat cu ecran
plat, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (OLED).
20. Mobilă superpozabilă, mobilă antichizată,
mobilă curbată, rafturi de mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă și mobilier, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
elemente de separare individuale (mobilă),
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
somiere, fotolii, paturi, biblioteci, scaune, mese,

dulapuri, cuiere, console, uşi pentru mobilă,
mobilă, rafturi.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, online, servicii de import-export cu
amănuntul şi cu ridicata, online.

───────

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DIGESTI DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, toate aceste produse destinate
detoxifierii.
35. Servicii de comerţ cu privire la produsele
naturiste proprii, servicii de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06497 (111)181856
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RENAL DETOX by DVR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare destinate detoxifierii
renale.

(210) M 2021 06496 (111)181855
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL, STR.
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35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06498 (111)181857
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R PHARM SRL, STR. MILANO

NR.12, CAM.2, SAT PREJMER,
JUDETUL BRASOV, COMUNA
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GAZI DETOX by DVR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, toate aceste produse destinate
detoxifierii.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06499 (111)181858
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KILOGRAM DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, toate aceste produse destinate
detoxifierii.

35. Servicii de comerţ cu produsele naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06500 (111)181649
(151) 07/09/2021
(732) GENERAL AGRO COM SERVICE

S.R.L., SAT GRAJDANA, JUDEŢ
BUZĂU, COMUNA TISAU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SAVORIS Ready to Eat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 11.01.01; 24.01.05; 02.09.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Legume gătite, legume preparate la grătar,
mâncăruri cu legume preparate, produse
din legume preparate, produse din carne
preparate, mâncăruri preparate pe bază de
carne, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
preparate conținând în principal curcan,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, supe de legume,
legume în saramură, salate de legume, burgeri
din legume, antreuri pe bază de legume.
30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu legume, sandvișuri încălzite la grill, lipie,
sosuri (condimente), hamburgeri (sandvișuri),
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hot dog (sandvișuri), sandvișuri care conțin
salată.

───────

(210) M 2021 06501 (111)181763
(151) 07/09/2021
(732) S.C. GAUDIUM VITAE S.R.L, STR.

DONATH NR. 34-36, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021527, ROMANIA

(540)

Terrawell

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.05;
05.03.16; 26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cosmetice, de ingrijire personală, de uz casnic,
articole de voiaj (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 06502 (111)181423
(151) 07/09/2021
(732) JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI

NR.29, JUDEŢ ILFOV, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IT iTrend

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
01.15.03

clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu
de date, accesorii pentru telefoane(handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon
şi tablete, folii pentru telefoane, baterii, carcase
pentru telefoane mobile.
35. Publicitate, servicii de comerţ online cu
echipamente, huse şi accesorii pentru telefoane
mobile cum ar fi: huse şi carcase pentru
telefoane mobile şi tabletă, acumulatori pentru
telefon şi tabletă, încărcătoare de baterii
electrice, ambalaje pentru piese şi accesorii
pentru telefoane, baterii electrice, folii pentru
telefoane.

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06503 (111)181564
(151) 07/09/2021
(732) ESHOPA ONLINE SALES S.R.L.,

ALEEA ULMILOR NR. 35, BL.
B17, SC. A, ET. 4, AP. 18, JUDEŢ
NEAMŢ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UIQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri

electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
camere video portabile, camere de bord,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii usb, adaptoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
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sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video

digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
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telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, laptopuri,
boxe, boxe pentru automobile, boxe portabile,
boxe de calculator, genți adaptate pentru
laptopuri, genți pentru aparate de fotografiat,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor video, genți de transport pentru
calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse

pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
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adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea

datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, laptopuri,
boxe, boxe pentru automobile, boxe portabile,
boxe de calculator, genți adaptate pentru
laptopuri, genți pentru aparate de fotografiat,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor video, genți de transport pentru
calculatoare portabile, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
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tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
furnizarea de informaţii despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de

salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
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pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, laptopuri,
boxe, boxe pentru automobile, boxe portabile,
boxe de calculator, genți adaptate pentru
laptopuri, genți pentru aparate de fotografiat,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor video, genți de transport pentru
calculatoare portabile, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane

inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile.

───────
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(210) M 2021 06504 (111)181424
(151) 07/09/2021
(732) S.C. PROENERG SA, BD.

ABATORULUI 4F, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040415, ROMANIA

(540)

ProWeld tehnica
pentru sudare

123C), negru (Pantone black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Sârmă de sudură, sârmă de sudură cu flux
încorporat.
7. Roboți pentru sudură, aparate electrice
automate pentru sudare, mașini de sudare
electrică prin puncte, mașini de sudare acționate
cu gaz, arzătoare de sudare, acționate cu gaz,
mașini de sudură pentru sudarea materialelor
plastice, mașini de sudare a metalelor (acționate
cu gaz), mașini de sudare cap la cap pentru
conducte (acționate cu gaz), prese de sudare cu
o singură coloană, electrozi pentru mașinile de
sudură.
9. Măști de protecție pentru sudură, măști
de sudură, redresoare de curent electric,
redresoare electrice, redresoare manuale,
redresoare, redresoare pentru alternator,
redresoare pentru baterii solare, redresoare
comandate pe bază de siliciu, module
redresoare, tuburi redresoare.

───────

(210) M 2021 06505 (111)181359
(151) 07/09/2021
(732) LASER DENT MEDICAL S.R.L.,

STR. VĂLENI, NR. 3C, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Laser Dent Medical

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.10;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.15
(591) Culori revendicate: galben (Pantone

(591)    Culori revendicate: negru (HEX #ffffff),
turcoaz (HEX #11EAFE)
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specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de

comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali, anestezie
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dentară, servicii de igienă dentară, servicii
oferite de clinici dentare, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, stomatologie,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii medicale, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane, servicii de clinică medicală, servicii
de analize medicală, servicii de stomatologie,
chirurgie, servicii de albire a dinților, servicii de
curățare a dinților.

───────

(210) M 2021 06515 (111)181425
(151) 07/09/2021
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STRADA

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR. 1,
BLOC I2, SCARA A, ETAJ PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Imunovo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 06517 (111)181753
(151) 07/09/2021
(732) GUSTURI TRADITIONALE DIN

CAMARA DRAGULUI SRL, STR.
BAICULUI 64A, JUDEŢ GIURGIU,
VALEA DRAGULUI, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

FITFRESH
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Prepararea mâncării, servicii de bufet,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, cazare temporară, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06519 (111)181426
(151) 08/09/2021
(732) SOLUTION BM INVEST SRL, STR.

NR 230, COMUNA CURTESTI,
JUDEȚ BOTOȘANI, HUDUM,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
26.04.01

(591) Culori revendicate: verde

BM, BM aliment
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
cu privire la: alimente, băuturi, produse de tabac,
produse medicale, ortopedice şi cosmetice,
textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse
din piele, mobilă, mobilier, produse menajere,
aparate electrice de radio şi televiziune pentru
uz personal, instrumente muzicale, bunuri din
metal, produse pentru protecţie, construcţie şi
produse de tipul doit-yourself, cărţi, reviste,
ziare, produse de papetărie şi birou, vehicule,
automobile şi părţi pentru acestea şi accesorii
pentru maşini, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
servicii de cercetare şi informare comerciale,
servicii de consultanţă şi informare în legătură cu
serviciile de mai sus.

───────

(210) M 2021 06520 (111)181427
(151) 08/09/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR.

TIMIS NR. 22, JUDEŢ VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

SECARIZATĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină, produse de panificaţie.

───────

(210) M 2021 06525 (111)181696
(151) 08/09/2021
(732) HOMEBED SRL, STR.

STEJARULUI, NR. 14A, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Evami.ro
(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 27.05.01;

27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de
pat și pături, cuverturi, perdele dantelate,
perdele pentru duș, perdele din vinil, draperii
(perdele groase), perdele din plasă, perdele
din material plastic, perdele din plastic pentru
cabine de duș, perdele și draperii de interior și
exterior, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie
de uz casnic, lenjerie de pat de frotir, articole
de menaj textile (lenjerie de masă), huse
(lenjerii) şi pături pentru pat, materiale textile,
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lenjerii din frotir, tesături matlasate (lenjerii), saci
de dormit (lenjerii), lenjerii de pat cu volane,
lenjerii de pat cu falduri, materiale textile pentru
confecţionarea lenjeriilor, lenjerii de pat şi feţe
de mese, pături matlasate (aşternuturi de pat),
pături de pat din matase, invelitori de pat,
cuverturi de pat, pături tip pled, pături din mătase,
pături de lână, cuverturi pentru pătuţuri, lenjerie
pentru pătuţuri, cuverturi pentru pat (pături)
confecţionate din bumbac, cuverturi pentru pat
(pături) din fibre sintetice, aşternuturi de pat
(lenjerie), lenjerie de pat pentru bebeluşi, pleduri
şi cuverturi de pat, cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), pături pentru animale de companie,
materiale textile pentru confecţionarea păturilor,
articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
materiale textile folosite în fabricarea articolelor
pentru pat, articole textile la bucată pentru
confecţionarea cuverturilor de pat, perdele și
draperii confecționate din materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, închiriere de
spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala.

───────

(210) M 2021 06527 (111)181428
(151) 08/09/2021
(732) MONICA TUDOR, CALEA

DOROBANTI NR. 134-138, BL. 11,
SC. A, ET. 4, AP. 10, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HYPNOSE RESORT
BY THE SEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.07.24

clase:
41. Organizarea de cursuri de dezvoltare
personala si antreprenoriat (instruire), furnizare
de cursuri de formare, cursuri de pregătire
in domeniul managementului, organizare si
coordonare de cursuri educaționale, cursuri de
instruire in tabere educative, furnizare de cursuri
de formare continua, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de pregătire in domeniul afacerilor,
pregătire de cursuri si examene in scop
educational, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, furnizare de cursuri de
instruire in domeniul managementului general,
organizare de cursuri prin metode de invatare
la distanta, furnizare de cursuri de instruire
privind conștiința de sine, coordonare de cursuri
de pregătire in materie de afaceri, servicii de
consultanta referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, coordonare de cursuri de instruire,
de educație si de pregătire pentru tineri si adulti.
43. Servicii de unitati de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, Servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilitați pentru camping, servicii
de cantina, închirierea de scaune, mese, fete
de masa, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de cresa (creche), închirierea
dozatoarelor de apa potabila, servicii de catering

(591) Culori revendicate: verde, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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care constau în furnizarea de produse alimentare
si băuturi, sculptura in alimente, servicii de
tabere de vacanta (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de recepție pentru
cazare temporara (gestionarea sosirilor si
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de batrani, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru)
cazare temporara, rezervări pentru cazarea
temporara, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanta, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații si consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii de psiholog, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 06528 (111)181700
(151) 08/09/2021
(732) RAILING DESIGN SRL, BLV.

MIRCEA VODA 42 , BLOC
M14, SCARA 2 , AP 60 , ETAJ
6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Qualmont
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice /
uşi armate, metalice, balustrade din metal,
bare pentru balustradele metalice, instalaţii
metalice pentru parcarea bicicletelor, șuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, bronz, materiale
de construcţii din metal, construcţii din metal,
ferestre batante din metal, lanţuri metalice, fier
cromat, cleme metalice pentru cabluri şi ţevi,
coliere metalice pentru fixarea ţevilor, opritoare
metalice pentru uşi, opritoare metalice pentru
uşă, neelectrice / arcuri pentru uşă, neelectrice,

35. Furnizarea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială: demonstraţii cu produse, servicii de
agenţie de import-export, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri: feronerie/accesorii/
sisteme pentru usi, cabine dus, compartimentari
sticla,  fatade,  balustrade,  maini  curente,
mobilier, constructii, copertine, porti, garduri,
sisteme control acces, sisteme pentru iluminat
mobilier si sisteme electrice, elemente de
asamblare si fixare, utilaje prelucrare metal,
sticla, lemn, unelte – scule electrice, unelte

mânere metalice pentru uşi, zăvoare metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din
metal, fitinguri metalice pentru uşi, încuietori
metalice pentru uşi, uşi metalice, bare de metal
trase la rece si lustruite, coturi metalice pentru
ţevi, garduri metalice, fitinguri metalice pentru
ferestre, fitinguri metalice pentru construcţii,
fitinguri metalice pentru mobile, fitinguri metalice
pentru paturi, uşi pliante metalice, matriţe
metalice de turnătorie, role metalice pentru
mobile, porţi metalice, paleţi metalici pentru
manipulare, balamale metalice, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje din
fier pentru uşi, jaluzele metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, zăbrele
metalice / gratii metalice, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, jaluzele exterioare
din metal, bare cromate, pini (feronerie), mufe
din metal pentru ţevi, dopuri metalice / cepuri
metalice, stâlpi metalici, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice),
seifuri, electronice, închizători metalice pentru
fixarea ferestrei, schele metalice, șuruburi
metalice, broască cu închidere automata, arcuri
(feronerie), construcţii din oţel, trepte (scări) din
metal, opritoare metalice, montanţi (componente
ale scărilor) metalici, piscine (structuri) metalice,
uşi batante din metal, elemente de fixare
metalice de perete, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, șaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, deschizători pentru
ferestre, neelectrice, închizători pentru ferestre,
neelectrice.
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si consumabile pentru montaj, echipament
protectie.

───────

(210) M 2021 06529 (111)181429
(151) 08/09/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, BIHOR, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

WONDER SPRING

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06530 (111)182155
(151) 08/09/2021
(732) RAZVAN - DANIEL COCA,

STR. EROU ION SCORTAN NR.
57, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EMIRATE NOTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, creme parfumate, șervețele
parfumate, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
sapunuri parfumate, parfumuri solide, apă
parfumată, extracte de parfum, apă de
parfum, aromatizanți pentru parfumuri, parfumuri
pentru automobile, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bețișoare universale cu
vată de uz personal, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, produse
de parfumare pentru cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, uleiuri aromatice,
uleiuri esențiale aromatizate, aromatizanți
(uleiuri esențiale), uleiuri aromatice pentru baie,
aromatizanți de uz menajer, uleiuri esențiale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1002602
din data 28.01.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "EMIRATE NOTE".
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și extracte aromatice, cosmetice, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
uleiuri pentru parfumuri și esențe, parfumuri
pentru corp, parfumuri de uz personal,
parfumuri pentru ceramică, uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseții, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, esențe pentru îngrijirea pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, uleiuri
pentru toaleta personală, produse pentru
curățenie și igienă personală, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), săpun pentru igiena personală,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, cosmetice nemedicinale,
cosmetice și preparate cosmetice, trusă pentru
cosmetice, odorizante de casă, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante, difuzoare cu fitil
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
parfumarea camerei, produse de parfumerie,
deodorante de uz personal (parfumerie),
produse de parfumerie, uleiuri esențiale.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență

comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice.

───────

(210) M 2021 06533 (111)181779
(151) 08/09/2021
(732) SUN WAKEBOARD, STR.

EUGENIU DE SAVOYA NR.
24, CAM.1, AP.9, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR.33, AP.07, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 06.07.25; 05.01.05;
18.01.09; 18.01.05; 02.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 26.01.02; 26.11.08

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente muzicale,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente recreative, coordonare de
evenimente sportive, organizare de evenimente

La Plaja Nouă 
PARC DE AVENTURĂ
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pentru divertisment, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
competiții și evenimente sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
desnack-baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii de
restaurant și bar, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 06534 (111)181976
(151) 08/09/2021
(732) ANDRA-CRISTIANA STELIAN,

BD. IULIU MANIU NR.15H, BL.5,
SC.1, ET.3, AP.37, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

ICON By Andra Ste.

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 05.03.11;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente

de ceremonie, organizare şi planificarea de
petreceri, organizare de activități recreative,
organizare de divertisment pentru nunți,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment şi sportiv,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale, intermediere şi
supraveghere de conferinţe, convenţii, expoziţii,
seminarii şi întruniri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole.

───────

(210) M 2021 06535 (111)181703
(151) 09/09/2021
(732) SC PINNER ESTATE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 51, JUD
BISTRIŢA NĂSĂUD, CHIUZA,
427060, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

pinner

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.23;
29.01.11

(591) Culori revendicate: turcoaz (RGB 23
159 185, RGB 37 136 155)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Agenți imobiliari, servicii ale agenților
imobiliari, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, agenții imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare.
42. Evaluarea tehnică a proprietăților imobiliare.

───────

(210) M 2021 06537 (111)181326
(151) 08/09/2021
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI, FN, JUD. BRAŞOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Biseptol - fi deasupra
valului in sezonul rece

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide

───────

(210) M 2021 06538 (111)181327
(151) 08/09/2021
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI, FN, JUD. BRAŞOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Biseptol - iarna
poate fi ca vara

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide

───────

(210) M 2021 06540 (111)181613
(151) 08/09/2021
(732) SNAPSOLVE PTE. LTD., 1

RAFFLES QUAY, #26-10,
SOUTH TOWER, SINGAPORE,
SINGAPORE, 048583,
SINGAPORE

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, BUCURESTI, SECTOR 1,
CP 010803, BUCURESTI, 010803,
ROMANIA

(540)

Solvelancer
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descarcabile, aplicatii
mobile, aplicații software pentru telefoane
mobile descarcabile, programe de calculatoare
(software descărcabil), programe informatice pe
telefonul mobil ,inregistrate, software pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
telefoane mobile, curele pentru telefonul mobil,
baterii, încărcătoare usb, incarcatoare, cabluri
usb, căști in-ear, căști audio, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, suporturi
de stocare analogice goale, suporturi de
înregistrare analogice goale, suporturi digitale
de înregistrare, alarme de siguranță, ochelari
de soare, aparate și instrumente optice, ecrane
video, magneți decorativi, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
medii de stocare digitale, carcase pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, combinații de căști
cu microfon, magneți de pus pe frigider.
35. Agenții de publicitate, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), promovare de produse și servicii
pentru terți, distribuire de materiale publicitare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, promovarea vânzărilor pentru
terți, consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închiriere de spațiu publicitar pe
internet, consultanță în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, servicii de informare
cu privire la aspecte comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, actualizare și întreținere de date din
baze de date informatice, servicii de promovare
și publicitate, producție de materiale publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, servicii de
informare privind afacerile, servicii ale agențiilor
de informații comerciale, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, servicii de agenții de informații

comerciale, servicii de agenții de informații
comerciale.
41. Servicii de divertisment, administrarea
serviciilor educaționale, servicii de formare
profesională (instruire), furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, publicarea
de materiale multimedia online, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, organizare de conferințe educaționale,
servicii educaționale și de predare, producere
de programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți, publicare de reviste,
publicare de jurnale, publicare de ziare,
publicare de cântece, publicarea de fotografii,
publicare de reviste electronice, publicare
de lucrări muzicale, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de cărți
și reviste, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizare de jocuri și competiții, organizare de
spectacole, prezentare de concerte, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
informații în materie de divertisment, furnizare de
publicații electronice, organizare de evenimente
pentru divertisment, publicare de buletine
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, organizare și conducere
de conferințe educative.
42. Servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, programare pentru
calculatoare, stocare de date online, software
ca serviciu (saas), prestare de servicii de
furnizor de servicii de aplicații informatice
(asp), computerizare in nori (cloud computing),
stocare electronică de imagini digitale, servicii

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#496bd9), negru
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de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, stocare
electronică video, găzduirea unui site pentru
stocare electronică de fotografii digitale și
videoclipuri, găzduire de aplicații interactive,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
design de cărți de vizită, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de aplicații multimedia, găzduirea de conținut
digital pe internet, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, găzduire de platforme pe
internet.

───────

(210) M 2021 06543 (111)181627
(151) 09/09/2021
(732) CUBICON INVEST S.R.L., STR.

OITUZ NR. 8, AP. 42, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, APT. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

cubicon INVEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.15.09

(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de proiectare în domeniul
construcțiilor.

───────

(210) M 2021 06545 (111)181365
(151) 09/09/2021
(732) TIGERBUBBLE SRL, ALEEA

PODUL GIURGIULUI NR 2, CAM.1,
BL.3, SC.B, ET.6, AP.97, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bubble T COFFEE
shop SIP&GO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.01;
11.03.02; 26.01.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri e condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse nealcoolice pentru
prepararea băuturilor.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 06546 (111)181357
(151) 09/09/2021
(732) CELSIUS SRL, STR. VICTORIEI

BL. G6 (P2), SC. 3A, ET. 2, AP. 8,
JUDEŢUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

KlaussTech
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual.
8. Unelte și scule acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, aparate de ras.
10. Aparate de masaj, aparate, dispozitive și
articole pentru sugari.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, cărucioare nou-născuți.
14. Bijuterii, pietre prețioase, ceasuri și
instrumente de măsurare a timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnasament și articole de selarie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare,
sticlărie, porțelan și lut.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și relate,
copertine din materiale textile sau simetrice, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de căptușire, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport
necuprinse în alte clase, decorațiuni pentru
pomul de Crăciun.

35. Servicii de agenții de import-export,
regruparea în avantajul terților a produselor
menționate în clasele 8,10, 7, 12, 14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod (exceptând transportul
lor).

───────

(210) M 2021 06548 (111)181430
(151) 09/09/2021
(732) SOLE MIZO ROMANIA SRL,

DN 69, DJ 216 BIFURCATIE 4,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Helga
(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.04.05;

26.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne congelată, carne preparată,
carne feliată, carne afumata, carne ambalată,
carne liofilizată, carne criodesicată, carne și
produse din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, aspic de carne, carne de mânzat,
carne pentru cârnați, conserve de carne, carne
de porc conservată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, carne de pasăre
supracongelată, produse din carne congelată,
carne proaspătă de pasăre, carne de rață, carne



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1034

de pasăre congelată, bucati de carne refrigerate,
produse din carne de miel, carne de porc,
la conservă, cârnați din carne de pui, chiftele
din carne de pui, grăsime din carne de vită,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
mezeluri, mezeluri vegetariene, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne.

───────

(210) M 2021 06551 (111)181431
(151) 09/09/2021
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT SA, STR. BALTA
ALBINA NR. 9, ETAJ 4, CAMERA
412, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032622, ILFOV, ROMANIA

(540)

LMN GLOBAL INVEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06554 (111)181971
(151) 09/09/2021
(732) ALEMIR PROJECT DESIGN SRL,

STR. EMIL RACOVIȚĂ NR. 26, BL.
B, ET. 1, AP. 17, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

INTERNI by Gruppo Euromobil

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Covoare încălzitoare.
20. Mobilă și mobilier, mobilă superpozabilă,
rafturi de mobilă, picioare pentru mobilă, mobilă
din bambus, suporturi nemetalice pentru mobilă,
mobilă cu pat încorporat, glisoare nemetalice
pentru mobilă, mobilă stil antic, reproducere,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, elemente de
separare individuale (mobilă), canturi din plastic
pentru mobilă, mânere pentru mobilă, din plastic,
cleme pentru prinderea covoarelor pe trepte
(nemetalice).
27. Materiale de covoare și covoare, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare și mochete (textile), covoare din
piese combinate, covoare, carpete și preșuri,
covoare de lână lucrate manual, materiale
de bază pentru covoare, material antiderapant
pentru partea inferioară a covoarelor, covoare
care acoperă doar o parte din podea.

───────
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(210) M 2021 06555 (111)181432
(151) 09/09/2021
(732) MUNICIPIUL TOPLIȚA, STR.

NICOLAE BĂLCESCU, NR.14,
JUDETUL HARGITA, MUNICIPIUL
TOPLIȚA, 535700, HARGHITA,
ROMANIA

(740) Vigh Beata - Persoana Fizica
Autorizata, STR. KOSSUTH LAJOS,
NR. 28, AP. 13, MIRECUREA-CIUC,
JUD. HARGHITA, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Toplița

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
01.15.17; 05.01.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicații promoționale, publicații imprimate,
hârtie pentru publicații, agende, produse
de imprimerie, anuare (publicații tipărite),
calendare, broșuri, cataloage, materiale
educative și didactice, periodice, publicații
educative, hărți, fotografii, cărți, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton.
35. Campanii de marketing, marketing digital,
marketing direct, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, promovare

(publicitate) de călătorii, publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, publicitate, publicitate și
marketing, publicitate online, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.
39. Servicii de ghizi și informații turistice,
organizare de vizite turistice, organizare de rute
turistice.
41. Furnizare de publicații on-line, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, servicii
de publicare a publicațiilor periodice și
neperiodice, altele decât textele publicitare,
educație, divertisment și sport, publicare
de cărți și reviste, publicare de materiale
și publicații tipărite, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare
multimedia, servicii educative, de divertisment
și sportive, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee (divertisment), producție audio, video
și multimedia și fotografie, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii educative
și de instruire, servicii sportive și de fitness,
servicii oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), organizare de cursuri.
43. Servicii oferite de hanuri turistice, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de pizzerii, servicii oferite de ceainării,
servicii oferite de baruri, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de snack-baruri, servirea
de băuturi în berării, închirieri de spații de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(Pantone 2235C), verde (Pantone
3537C, 7745C), gri (Pantone 4004C)
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(210) M 2021 06557 (111)181433
(151) 09/09/2021
(732) MIHAI CLAUDIU MOT, CALEA

VICTORIEI, NR. 112, BL. B, AP. 24,
JUDETUL CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

E36ORDER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.03
(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, adez ivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,

carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă, dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante dinhârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie / învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, maşini
de francat pentru utilizare la birou / aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou,
florare, regale cu litere (tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici
pentru papetărie sau de uz casnic / paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
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papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de calimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare

la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
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desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie / pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului),  feloane,  îmbrăcăminte,  îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru

ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci pentru
picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghetre / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
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pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni /
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi

serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
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comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 06559 (111)181563
(151) 09/09/2021
(732) CORIN ROMANESCU, BLD.

DACIA, NR. 150, BL. 25B, SC.
A, ET. 1, AP. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE PRESIDENT

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, divertisment,
activitați sportive și culturale.
43. Închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de snack-
baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea
de hrană și băuturi.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06560 (111)181561
(151) 09/09/2021
(732) CORIN ROMANESCU, BLD.

DACIA, NR. 150, BL. 25B, SC.
A, ET. 1, AP. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AGER BRAND Inţelepţi
ca şarpele şi fără răutate

precum porumbelul.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de

marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1042

(210) M 2021 06561 (111)181562
(151) 09/09/2021
(732) CORIN ROMANESCU, BLD. DACIA

NR. 150, BL. 25B, SC. A, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CR Corin Romanescu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, asigurări,
administrarea asigurărilor, agenții de asigurări,
servicii de asigurări personale, servicii de

asigurări de locuințe, servicii de asigurări
de viață, servicii de brokeraj de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, servicii
privind asigurările de călătorie, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii
de brokeraj aferente asigurărilor medicale,
furnizare de informații privind serviciile de
asigurări și serviciile financiare, subscriere
de asigurări pentru accidente auto, brokeraj
imobiliar, brokeraj de reasigurări, brokeraj de
asigurări.

───────

(210) M 2021 06563 (111)181434
(151) 09/09/2021
(732) SC FOX COM SERV SRL, ŞOS.

VITAN BÂRZEŞTI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 042121, ROMANIA

(540)

CrenFOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06565 (111)181859
(151) 09/09/2021
(732) SC CAPITAL DISTRICT SRL,

SOSEAUA PIPERA 61, BLOC
1, SCARA 2, AP.75, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020111, ROMANIA

(540)

NUTRIETY. NUTRITION
FOR A HEALTHY SOCIETY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice destinate nutriției:
vitamine, minerale și amestecuri de plante
adaptate pentru uz medical, alimente și
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.

───────

(210) M 2021 06566 (111)181435
(151) 09/09/2021
(732) DAN-ANDREI FRUNZĂ, BD.

AGRONOMIEI, NR. 7-15,
BUCURESTI, ROMANIA
ADRIAN BOANĂ, LUNCA
BISTRIȚEI NR 14D, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
LAURA ALEXANDRA EREMIA,
STR. PELICANULUI NR 7-9, JUD.
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

loca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ciocolată, gheaţă (apă îngheţată), cereale
preparate pentru consum uman de examplu, fulgi
de ovăz, fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur,
musli, pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit) / bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), baozi, făină
de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de
legare pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
hrişcă, procesată, făină de hrişcă, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză(sandvişuri), gumă
de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolatăcu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolatăpentru
torturi, paste de ciocolatăcu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară(mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb /
făină nerafinată de porumb esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
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pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, algă marină(condiment),
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan (produse
de asezoanre), fulgi de gheaţă cu fasole
roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi
(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără gluten,
tamarind (condiment), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, ienibahar
cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez, paste
şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
bulgur, laksa (supă), ceai din alge kelp,
amestecuri de aluat nefermentat napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț.
40. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

orez preparat învelit în alge, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucozăpentru uz culinar, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremăde tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouăşi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţăde lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţăpentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţăcomestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţalimentar,
malţpentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit (condiment), mentăpentru produse
de cofetărie, mentăpentru împrospătarea
respiraţiei, glazurăoglindă, melasăalimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane metolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri (condimente), agenţi de legare
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(210) M 2021 06567 (111)181436
(151) 09/09/2021
(732) IOSIF-DANIEL FECHITĂ, SAT.

BÎRA, JUDEȚ NEAMȚ, COM. BÎRA,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Custom Wood

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13;
14.09.10; 20.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,

forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
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de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
40. Fabricarea de mobilier pe bază de
comandă și specificații primite de la
terți, fabricare la comandă de mobilier,
prelucrare mobilier, abraziune, purificarea
aerului, dezodorizarea aerului, împrospătarea
aerului, închirierea aparatelor de aer
condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj
pe materialele textile, fierărie, fabricarea
cazanelor, închirierea de cazane, legătorie,
lustruirea prin abraziune, placare cu cadmiu,
placare cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea
ţesăturilor, impermeabilizarea ţesăturilor /
impermeabilizarea pânzelor, ignifugarea
ţesăturilor / ignifugarea pânzelor / ignifugarea
materialelor textile, vopsirea ţesăturilor,
precontractarea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de separare
a culorilor, tratamente de rezistenţă la rupere
pentru articolele de îmbrăcăminte, servicii de
crioconservare, confecţionarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
decontaminarea materialelor periculoase,
servicii de tehnician dentar, distrugerea
deşeurilor şi gunoaielor, croitorie de
damă, servicii de vopsire, galvanizare,
brodare, producerea de energie, gravare,
albirea ţesăturilor, măcinarea făinii, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor şi a
băuturilor, înrămarea lucrărilor de artă,
congelarea alimentelor, zdrobirea fructelor,
împâslirea ţesăturilor, condiţionarea blănurilor,
tratarea blănurilor împotriva moliilor, lustruirea
blănurilor, satinarea blănurilor, vopsirea
blănurilor, închirierea generatoarelor, poleire,
suflarea sticlei, placarea cu aur, şlefuire,
incinerarea deşeurilor şi a gunoiului, tăierea
(multiplicarea) cheilor, închirierea maşinilor de
tricotat, laminare, trasarea cu laserul, vopsirea
articolelor din piele, prelucrarea articolelor

din piele, tipărire litografică, magnetizare,
placarea cu metal, tratarea metalului, călirea
metalului, turnarea metalului, frezare, placarea
cu nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor / arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile / tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare 3d personalizată pentru alţii,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la comandă
de pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut), tratarea
deşeurilor (transformare), tratarea apei, servicii
de sudare, tratamente de colorare a geamurilor,
reprezentând un strat de acoperire, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei.

───────
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(210) M 2021 06569 (111)181437
(151) 09/09/2021
(732) DIACONU AGRIPLANT SRL,

ZONA INDUSTRIALA (FOST
ABATOR), BIROU NR. 1, ETAJUL
1, JUD. BOTOŞANI, RACHITI,
717310, BOTOȘANI, ROMANIA
DARIAN-IOAN VICOL, STR.
MARCHIAN NR. 1, SC. A, ET. 3, AP.
9, JUD. BOTOŞANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

made by society

clase:
9. Holograme pentru certificarea produselor
autentice.
16. Etichete din hârtie sau carton pentru
marcare, etichete din hârtie sau carton adezive,
etichete din hârtie, etichete de identificare din
hârtie, etichete din hârtie sau carton, etichete
din carton, hârtie de ambalaj, ambalaj de carton,
ambalaj din plastic, pungi pentru cadouri, pungi
din hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
cumpărături, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, ambalaje
pentru cadouri, pungi cu mânere.
24. Etichete din material textil, etichete textile,
etichete textile imprimate, etichete adezive
(textile), etichete (textile) pentru marcarea
confecțiilor, etichete autoadezive din materiale
textile, etichete din materiale textile pentru
prindere pe haine, etichete textile pentru
identificarea articolelor de îmbrăcăminte.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, hanorace,
veste, geci, cămăși, paltoane, pantaloni,
pantaloni scurți, pantaloni lungi, blugi, salopete,
curele (accesorii vestimentare), pantofi de sport,

pantofi de stradă, pantofi de ocazie, sneakers,
șepci (articole de îmbrăcăminte), sepci cu
cozoroc, fesuri, măști de față (îmbrăcăminte),
măști de față (articole de modă), pălării,
bluze, treninguri (pentru sport), șosete, lenjerie
intimă, slipuri de baie, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, costume, costume de baie, eșarfe,
eșarfe pentru gât, bermude, viziere (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru golf,
cu excepția mănușilor, articole purtate în jurul
gâtului, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de trening,
bluze scurte, blănuri (îmbrăcăminte), căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), ciorapi, colanți, confecții, costume
de damă, costume de plajă, costume pentru
bărbați, cravate, echipament sportiv (articole
de îmbrăcăminte), fuste, fuste-pantalon, haine
de casă, haine de stradă, haine de stradă
pentru bărbați, haine de stradă pentru copii,
haine de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru băieți, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), hanorace
cu glugă, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, jachete, lenjerie intimă și de noapte,
maiouri, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de trening, papioane, pardesiuri,
pelerine, protecție pentru gât, pulovere, rochii
pentru femei, sacouri de gală, sacouri sport,
smochinguri, ținută stil casual, ținute de seară,
topuri (articole vestimentare), tricouri imprimate,
tricouri polo, tricouri tip polo, uniforme, bascheți,
balerini (încălțăminte), bocanci pentru excursii,
cizme, espadrile, ghete, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de sport, încălțăminte de stradă, încălțăminte,
nu pentru sport, încălțăminte pentru copii,
mocasini, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte sport cu talpă ortopedică, pantofi
comozi pentru activități în timpul liber, pantofi
cu platformă, pantofi cu role, pantofi cu toc
înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de pânză, pantofi din piele,
papuci de casă, saboți (încălțăminte), șlapi,
sandale, șosete joase pentru încălțăminte, teniși,
sport (pantofi de -), sport (încălțăminte de -),
glugi (îmbrăcăminte), tălpi de încălțăminte, tălpi
de papuci, tocuri, tocuri pentru încălțăminte,
tălpi pentru pantofi, ștaifuri pentru ghete,
ștaifuri pentru pantofi, curele pentru încălțăminte,
gulere detașabile, limbi de pantofi și ghete,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate: alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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manșete (îmbrăcăminte), accesorii metalice
pentru încălțăminte, branțuri, buzunare de haine,
căpute pentru pantofi.
26. Închizători cu fermoare, închizători metalice
pentru încălțăminte, fermoare, fermoare pentru
genți, capse pentru îmbrăcăminte, capse
(dispozitive de încheiere) pentru încălțăminte,
șnururi răsucite pentru îmbrăcăminte, șnururi
pentru pasmanterie, panglici, șnururi (cu
excepția broderiei)
35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale de
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de încaltaminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare

a timpului, afișaj, administrarea vânzărilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
servicii de reprezentanță comercială, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații de contact comerciale și de afaceri,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, managementul
și administrarea afacerilor, abonament la un
pachet media de informații, cronică publicitară,
întocmire de documente comerciale, pregătire
de documente, indexare web în scop comercial
sau publicitar, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, întocmire de
reclame, marketing de produse, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, organizare și plasare de
reclame, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate online,
propagare stradală de materiale publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, publicare de materiale și
texte publicitare, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
decorarea vitrinelor, împărţirea de eşantioane
de produse, organizare de lansări de produse,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare., servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu ochelari de soare, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu ochelari de
soare, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu ochelari, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu ochelari.

───────
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(210) M 2021 06571 (111)181438
(151) 09/09/2021
(732) MARINEL SABIN STANA, STR.

CIRESOAIA, NR.2, BL. 2, SC.A,
AP.3, PARTER, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230059, OLT, ROMANIA

(540)

IZOCHEM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri, strat
de protecție, rășini naturale în stare brută,
diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri.

───────

(210) M 2021 06574 (111)181439
(151) 09/09/2021
(732) SC FABRICA DE DISTRACTII

SRL, STR. ROSIORI NR. 1,
PARTER, HOTEL FALEZA,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

EATALIAN UNION
JACK SINCE 2021

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 03.01.16; 09.07.19; 09.03.13;
08.07.25

(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de bodegi de vinuri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cantină, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
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pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de somelier, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2021 06577 (111)181440
(151) 10/09/2021
(732) BYANCA-MIHAELA DASCĂLU,

ALE. TUDOR NECULAI, NR.
145, BL. 1016, SC. D, ET. 2, AP.
9, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Roua Dornelor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 05.01.01; 05.03.13; 06.01.02;
07.03.11; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, naro,
albastru, galben, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
de restaurante, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii hoteliere,
servicii de cazare hotelieră, servicii de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de hoteluri
și moteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, organizare de mese
la hoteluri, servicii de catering hotelier, furnizarea
de informații hoteliere, rezervări de hoteluri,
rezervari de hoteluri, rezervari la hoteluri,
evaluare de cazare hotelieră, rezervări de hotel
pentru terți, rezervare de cazare la hotel,
furnizarea de informații cu privire la hoteluri,
servicii de rezervare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, servicii de
consultanță referitoare la instalațiile hotelurilor,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
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hotel, servicii electronice de informații cu privire
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervare de camere
de hotel, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 06579 (111)181441
(151) 10/09/2021
(732) HEK INDUSTRIES GROUP SRL,

STR. CRISTIANULUI, NR. 28,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MONOLIT homes & cabins
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Construcţii metalice, inclusiv prefabricate,
structuri şi platforme metalice pentru construcţii,
structuri modulare metalice, case metalice
prefabricate, case transportabile din metal,
panouri metalice pentru construcţii, hale şi
acoperişuri metalice.

───────

(210) M 2021 06580 (111)181752
(151) 10/09/2021
(732) BEREA DE AUR SRL, STR.

BUCIUM, NR. 23, CONSTRUCTIA
C1, JUDETUL IASI, IASI, 700153,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR.21/1, 21, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 06.19.09; 05.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere
35. Servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comert cu bere.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
7405), (Pantone 2007), rosu (Pantone
1665C), negru (Pantone 419C)

BEREA DE AUR 
BA 

BLONDA LUMII 
ARTIZANALA IASI 2020
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(210) M 2021 06585 (111)181606
(151) 10/09/2021
(732) NICHE RECORDS, STR.

ARCUȘULUI, NR. 6A, PARTER,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

niche records

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu: cd-
uri cu muzică, benzi audio pre-înregistrate
cu muzică, benzi audio pre-înregistrate, non-
muzicale, benzi audio digitale pre-înregistrate,
benzi audio preînregistrate, casete cu bandă
înregistrate, casete preînregistrate, cd-uri pre-
înregistrate cu muzică, discuri (înregistrări
audio), discuri optice care conțin muzică, discuri
înregistrate cu conținut audio, discuri înregistrate
cu conținut video, înregistrări audio, înregistrări
muzicale, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, discuri de vinil.

───────

(210) M 2021 06586 (111)181730
(151) 10/09/2021
(732) LIVIU CIPRIAN OGARCA, STR.

BUZIAS, BL. M28, SC. 1, AP. 1,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA PRAZ VEGAS by
Ciprian Ogarca OLTENIA

(531) Clasificare Viena: 05.09.21; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Burgeri din legume, carne, carne congelată,
carne proaspătă, carne prăjită, carne feliată,
carne şi produse din carne, paste de carne,
carne de porc, hamburgeri de carne, carne de
vită, carne de mânzat, carne pentru cârnaţi,
carne de pasăre, carne de raţă, plăcintă cu
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
pui congelată, carne prăjită de pui, carne de
vită feliată, carne de vită preparată, produse din
carne preparate, carne de pasăre gătită, carne
de pui proaspătă, carne de pasăre congelată,
bucati de carne refrigerate, chili con carne
(tocană de ardei iute şi carne), carne de pasăre
de curte, hamburgeri din carne de pui, friptură de
carne de porc, chiftele din carne de pui, chiftele
din carne de vită, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită lent
la cuptor (pulled pork), bucăţi de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvişuri, carne
de vită tăiată şi condimentată, friptă la grătar
(bulgogi).
30. Alimente obţinute din zahăr pentru
prepararea unui desert, alimente pe bază de
cacao, aluat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea, baclava, băuturi din cafea, băuturi

(591) Culori revendicate: galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
             verde, galben, alb, negru
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frapate, băuturi pe bază de ceai, bezele, blat de
pizza, brioşe, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori
ai acestora, cacao, burritos (mâncare mexicană),
cappuccino, sosuri de carne, sandvişuri cu
carne, plăcinte cu carne, sandvişuri cu carne
de pui, sos de carne de pui, paste, îngheţată,
cozonac, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, produse de patiserie, pizza.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
publicitare, de marketing şi promoţionale
respectiv: distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea şi publicarea
de texte publicitare, organizare de târguri şi
expoziţii cu scop comercial sau publicitar,
marketing, scrierea de texte publicitare,
inchirierea de standuri de vânzare, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de comerţ
online cu amănuntul si ridicata, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
relaţii media, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
postarea de afişe publicitare, servici de vânzări
online, comerţ online cu ridicata si amanuntul,
postare de afişe publicitare, servicii de relaţii
media, publicitate prin televiziune, servicii de
vânzare cu ridicata pentru catering.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrări.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
terasă, servicii de bucătari personali, furnizarea
de informaţii şi consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de restaurant washoku.

───────

(210) M 2021 06588 (111)181442
(151) 10/09/2021
(732) ROM EST EURO SRL, STRADA

REDULUI 5, JUDEŢ BACAU,
ONEȘTI, 601115, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ROM EST EURO est. 1994

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Șervețele de hârtie pentru uz casnic, hârtie
pentru șervețele, hârtie igienică sub formă
de rolă, role de hârtie igienică, hârtie, hârtie
reciclată, prosoape de hârtie, șervețele din
hârtie.

───────
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(210) M 2021 06589 (111)182121
(151) 10/09/2021
(732) PET SPECIALISTS SRL, DRUMUL

LUNCA OZUNULUI NR. 11,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PATRUPET YOUR FAMILY VET

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loţiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
veterinar, celule stem pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical
sau veterinar, preparate (tratamente) medicinale
pentru pielea animalelor.
41. Servicii educative și de instruire în domeniul
medicinei veterinare, servicii educative legate
de profesiile din domeniul veterinar, cursuri
educative în domeniul medicinei veterinare,

organizare și conducere de conferințe educative
în domeniul medicinei veterinare, organizare de
prezentări cu scopuri educative în domeniul
medicinei veterinare, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul medicinei
veterinare, instruire în îngrijirea animalelor de
companie.
44. Servicii veterinare, servicii de spitalizare
pentru animale, servicii de chirurgie veterinară,
servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru animale, asistenţă veterinară, furnizare
de informații în domeniul veterinar, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui animal, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale.

───────

(210) M 2021 06591 (111)181774
(151) 10/09/2021
(732) CLAP INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. AVIONULUI NR. 26, BIROUL
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ClapArt

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software pentru calculator
descărcabile, platforme software de calculator
înregistrate sau descărcabile, suporturi de
stocare digitale sau analog.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

(591)    Culori revendicate: albastru 
deschis, mov
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35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor, servicii de intermediere
comercială, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, căutarea de sponsorizări, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de comerț online
cu produse diverse.
36. Management financiar, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui site
web, transferul electronic de fonduri, transfer
electronic de monede virtuale, servicii de plăti cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, funcții de administrator fiduciar/custode,
strângerea de fonduri caritabile.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
servicii de baze de date electronice publice,
comunicații prin terminalele de calculator,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fișierelor digitale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, dezvoltare de
platforme de calculatoare, servicii de criptare a
datelor, cloud computing (însămânţare în nori),
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, software ca serviciu.
45. Managementul drepturilor de autor,
consultanță în proprietate intelectuală, servicii
de rețele de socializare on-line, administrarea
juridică a licențelor.

───────

(210) M 2021 06593 (111)181594
(151) 10/09/2021
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A.,

CALEA CHISINAULUI NR. 32,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

megadrive passion for motion

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

clase:
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb si accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor) permițând clientilor
sa le vada si sa le cumpere prin intermediul
magazinelor de vanzare cu amănuntul sau
punctelor de vanzare cu ridicata, precum si
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vanzare.

───────

(210) M 2021 06596 (111)182017
(151) 10/09/2021
(732) CREATIVE BUSINESS NETWORK

SRL, CALEA RAHOVEI 305, BL.52,
SC.2, ET.3, AP.49, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TATIN tarte cu gust divin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie
respectiv: tarte, ecleruri, briose, clatite şi alte
prăjituri franţuzeşti şi internaţionale, îngheţată
comestibilă.

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
consultanţă privind afacerile în domeniul
alimentar cu privire la: cafenele, restaurante,
cofetării, producţie, servicii de editare pentru,
broşuri, reproduceri grafice şi alte publicaţii cu
scop publicitar, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor alimentare (exceptând
transportul) permiţând clienţilor să le vadă si să
le cumpere în mod convenabil, aceste produse
alimentare, astfel de servicii pot fii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata ,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshoping
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenþã
sau prin, servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări si compilarea datelor matematice
sau statistice, serviciile agenţiilor de publicitate,
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, distribuirea de mostre, publicitate în
legătura cu alte servicii, respectiv: publicitatea
pentru credite bancare sau publicitatea prin
radio, servicii de vânzare de alimente şi gustări.
39. Servicii de distribuţie de alimente şi gustări.
41. Servicii de editare pentru reviste, cărţi,
broşuri, calendare, albume, reproduceri grafice
şi alte publicaţii, cu excepţia celor cu scop
publicitar.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de cafenele,
servicii oferite de cofetării, servicii oferite de
restaurante, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 06597 (111)181443
(151) 10/09/2021
(732) GTS INTERNATIONAL ROMANIA,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
267, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GO TO SUA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.04; 26.11.03; 29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06598 (111)181444
(151) 10/09/2021
(732) GTS INTERNATIONAL ROMANIA,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
267, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

usit
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.04; 26.04.07; 29.01.01; 29.01.05;
29.01.06

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06599 (111)181756
(151) 10/09/2021
(732) NAPPAGE CONSULTING SRL,

STR. AVRAM IANCU NR.48A,
SC.A , ET.V, AP.36, BIROU 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CK Community Kitchen

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.18; 29.01.01; 29.01.08

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului

acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comercializare
în spatiu fizic şi/sau online, cu amanuntul si/
sau cu ridicata a produselor proprii şi ale
tertilor, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online,
cu amănuntul şi/sau cu ridicata de produse
alimentare şi băuturi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, telefonic sau online, colectare,
transport și livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentatie publica,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, şaormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, mov, alb, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06601 (111)182167
(151) 10/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

adela Adevăr și eliberare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Apă de colonie, apă de parfum, apă
de toaletă, deodorante de corp (parfumerie),
loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni și creme
de corp parfumate, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
șervețele parfumate, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante pentru picioare, sprayuri
pentru corp, uleiuri aromatice, bețișoare
parfumate, difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, odorizanți de cameră, parfumuri
de camera sub formă de spray, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, spray parfumat
pentru casă, sprayuri odorizante pentru cameră.
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale

pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
032C), negru, alb
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materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de

televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
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producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06604 (111)181822
(151) 13/09/2021
(732) GEORGE-ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI NR. 7, BL. 4, SC. A, ET.
PARTER, AP. 1, SAT TOMEŞTI,
JUD. IAŞI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GizMondo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru diagnosticarea motorului,
aparate pentru diagnosticare, altele decât
cele de uz medical, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate pentru testarea
frânelor, aparate pentru testarea materialelor,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitiv de comandă pentru parcarea automată
a mașinilor, aplicații de calculator pentru
comanda parcării automate a mașinilor, senzori
de parcare pentru vehicule, sisteme electronice
de bord pentru asistență la parcare, sisteme
electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la parcare, camere video digitale,
camere video portabile, camere video de bord,

camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru media
playere portabile, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, dispozitive de
diagnoză auto.
11. Becuri cu LED, becuri cu led pentru
automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, lămpi de verificare pentru
autovehicule, lămpi de lectură pentru
autovehicule, dispozitive contra luminii orbitoare
pentru automobile (garnituri de lămpi), aparate
de iluminat pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule (armături de lămpi), faruri pentru
automobile, bare luminoase pentru vehicule de
teren, becuri electrice pentru lămpi posterioare,
becuri electrice pentru vehicule cu motor, becuri
pentru indicatoare de direcție, becuri pentru
panoul de bord, faruri cu dinam pentru vehicule,
faruri cu dinam pentru biciclete, faruri pentru
motociclete, faruri pentru vehicule cu două
roți, lanterne de biciclete, lumini de marșarier
pentru vehicule terestre, lămpi de frână pentru
vehicule, lămpi de vehicule terestre cu motor,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu: aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
diagnosticare, altele decât cele de uz medical,
aparate de testare a transmisiilor vehiculelor,
aparate pentru testarea frânelor, aparate
pentru testarea materialelor, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
aplicații de calculator pentru comanda parcării
automate a mașinilor, senzori de parcare pentru
vehicule, sisteme electronice de bord pentru
asistență la parcare, sisteme electronice de
bord în vehicule terestre pentru asistență
la parcare, camere video digitale, camere
video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru
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media playere portabile, playere media mobile
care se poartă în combinație cu hainele,
dispozitive de diagnoză auto, becuri cu LED,
becuri cu led pentru automobile, lămpi de
semnalizare pentru autovehicule, lămpi de
verificare pentru autovehicule, lămpi de lectură
pentru autovehicule, dispozitive contra luminii
orbitoare pentru automobile (garnituri de lămpi),
aparate de iluminat pentru vehicule, dispozitive
antiorbire pentru vehicule (armături de lămpi),
faruri pentru automobile, bare luminoase pentru
vehicule de teren, becuri electrice pentru lămpi
posterioare, becuri electrice pentru vehicule cu
motor, becuri pentru indicatoare de direcție,
becuri pentru panoul de bord, faruri cu dinam
pentru vehicule, faruri cu dinam pentru biciclete,
faruri pentru motociclete, faruri pentru vehicule
cu două roți, lanterne de biciclete, lumini de
marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de
frână pentru vehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi pentru remorcă, lumini de navigație pentru
aeronave, lumini de navigație pentru vase,
lumini de poziție pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru motociclete,
lumini pentru plăcuțe de înmatriculare, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, proiectoare
auto, proiectoare pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 06612 (111)181831
(151) 10/09/2021
(732) AKOS SUTO, STR. CASTELULUI

NR. 146, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500014, BRAȘOV, ROMANIA
ALINA GRAPĂ, STR. CIUCAȘ
NR. 31, BL. 31 SC. A AP. 6, JUD.
BRAŞOV, ZĂRNEŞTI, 505800,
BRAȘOV, ROMANIA
PHILIP HARTMAN, STR. IOAN
SLAVICI NR. 7, BL. 13 SC. A AP.
10, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500398, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SPACE CHARGED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă
41. Divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
producția de muzică, spectacole muzicale live,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale

───────
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(210) M 2021 06614 (111)181445
(151) 12/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400372,
CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

VINEA APOLDIA MAIOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vin
pentru gătit, punci de vin, vin de căpșuni,
vin de struguri, vin de fructe, vin de mure,
vinuri roșii spumante, vinuri spumante naturale,
vinuri de masă, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri de desert, vin de orez galben,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vin de acanthopanax (ogapiju), băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
vinuri cu indicație geografică protejată, piquette
(băutură pe bază de vin), cocteiluri preparate
pe bază de vin, băuturi aperitive pe bază de
vin, vinuri cu denumire de origine protejată,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri
japoneze din struguri dulci conținând extracte
de ginseng și scoarță de cinchona, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe

băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice, băuturi energizante, sorbeturi
(băuturi), băuturi din legume, ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi, băuturi de
fructe, băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, siropuri pentru
băuturi, ape minerale (băuturi), băuturi
carbonatate înghețate, băuturi carbogazoase
dulci, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi care conțin vitamine, sucuri de legume
(băuturi), băuturi îmbogățite cu nutrimente,
șerbeturi din fructe (băuturi), pastile pentru
băuturi gazoase, siropuri pentru prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
esențe pentru fabricarea băuturilor, băuturi din
fructe, fără alcool), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi pe bază de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai.

32. Vinuri nealcoolice, must de struguri, suc
de struguri, băuturi cu suc de struguri, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, bere și produse
de bere, băuturi nealcoolice, ape, sucuri, sucuri
de legume (băuturi), amestec de sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
nealcoolice pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi nealcoolice constând dintr-un amestec
de fructe şi sucuri de legume, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază de
apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă tonică (băuturi care nu sunt pentru
uz medicinal), băuturi nealcoolice din malț,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele
de uz medical), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1063

spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masă,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), băuturi aperitiv, băuturi
distilate, băuturi alcoolice energizante, băuturi
slab alcoolizate, băuturi răcoritoare aromatizate,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere.
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare și realizare
de târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de târguri legate de
publicare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de târguri de afaceri,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
organizare de târguri comerciale și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare
cu băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing,
cercetarea consumatorului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice.
41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, degustare vinuri (servicii de formare
în), evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea
de conferinte, congrese, seminarii, ateliere
de lucru, simpozioane, colocvii si expozitii,
organizarea si desfasurarea de examene,
prezentarea de spectacole live, publicarea
de materiale tiparite, lucrari scrise, carti si
texte, productia sau eliberarea de carti, filme,
videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio sau
de televiziune, productia sau difuzarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune referitoare la formare, instruire
si informare, productia de material didactic si
didactic pe suport cd si cd-rom, servicii de
biblioteca, asigurarea si exploatarea facilitatilor
de recreere si sportive, formare profesionala,
servicii de degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
informații în materie de recreere, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de petreceri, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, seminarii
educative, organizare de seminarii, realizarea de
seminarii, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii referitoare
la educație, realizare, coordonare și organizare

de seminarii, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de cicluri de conferințe, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizare de
conferințe cu scopuri educative, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, teste educative, închiriere de
materiale educative, elaborare de manuale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative, organizarea de concursuri educative,
organizare de competiții educative, elaborare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, organizare de seminarii educative,
servicii educative pentru adulți, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, furnizare de demonstrații
educative, cursuri în cadrul taberelor educative,
publicare de materiale educative tipărite,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice
online, publicare de texte şi imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în
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scopuri publicitare, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de tururi ghidate (instruire), servicii
de pregătire (educaţie) şi instruire, servicii de
recreere şi instruire, organizare de seminarii de
instruire, organizare de demonstraţii în scop de
instruire, organizare de evenimente ulturale şi
artistice, organizare de evenimente sportive şi
culturale comunitare, coordonare de evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, servicii universitare, servicii de educație
universitară, servicii de învățământ în universități
sau colegii, servicii educaționale furnizate de
universități, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar.
42. Consultanță tehnică referitoare la
producerea vinului, cercetare agricolă, cercetare
alimentară, cercetare biotehnologică, cercetare
tehnologică, cercetare biochimică, cercetare
de produs, servicii de cercetare, cercetare
tehnologică chimică, cercetarea proceselor
industriale, cercetare științifică și industrială,
servicii de cercetare agrochimică, cercetare
privind creșterea plantelor, cercetare și
analiză științifică, servicii de cercetare în
agricultură, cercetare și dezvoltare de produse,
cercetare și dezvoltare de produs, servicii
de cercetare și dezvoltare, cercetare științifică
privind genetica plantelor, prestare de servicii
de cercetare, cercetare biotehnologică în
domeniul agriculturii, cercetare cu privire
la alimente, cercetare biotehnologică în
domeniul horticulturii, cercetare biotehnologică
în domeniul industrial, cercetare în domeniul
conservării mediului, cercetare referitoare la
cultivarea în horticultură, cercetare cu privire
la cultivarea în agricultură, cercetare științifică
integrată privind insectele dăunătoare din
sere și recolte, servicii de cercetare în
vederea dezvoltării de produse noi, servicii de
informare referitoare la siguranța produselor
chimice utilizate în horticultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în horticultură, consultanță
tehnică în materie de cercetare tehnică în
domeniul alimentelor și al băuturilor
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),

furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, servicii de catering specializate
în tăierea jambonului la târguri, degustări
și evenimente publice, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, furnizare de săli
de conferințe, închiriere de săli de conferințe,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servire de băuturi
alcoolice, servicii de informare, de consiliere
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și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi),
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat.
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, servicii de viticultură, consultanță în
domeniul viticulturii, horticultură, servicii pentru
horticultură, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații online
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare
la agricultură, horticultură și silvicultură,
furnizare de informații despre servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, închiriere
de echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de consultanță
cu privire la culturile din horticultură, servicii
de îngrijire de plante (servicii de horticultură),
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06615 (111)181446
(151) 12/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE

AGRCOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400372,
CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

VINEA APOLDIA MAIOR
MMXX USAMV CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
05.07.10; 05.05.20; 05.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Vinuri nealcoolice, must de struguri, suc
de struguri, băuturi cu suc de struguri,
nealcoolice, bere si produse de bere, băuturi
nealcoolice, ape, sucuri, sucuri de legume
(băuturi), amestec de sucuri de fructe, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conţin sucuri de legume, apa plata,
apa carbogazoasa, apa minerala, apa potabila,
apa (băuturi), apă îmbuteliata, apă minerala
carbogazoasa, apa gazoasa (carbonatata),
apa cu arome, apa de masa, apă gazoasa
(sifon), apă de izvor, apa potabila distilata,
apă potabilă purificata, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi funcţionale pe baza de
apă, apă tonică(băuturi care nu sunt pentru
uz medicinal), băuturi nealcoolice din malţ,
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băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi nealcoolice fara malţ (altele decât cele
de uz medical), băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri si
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aroma de bere,
băuturi nealcoolice cu aroma de ceai, băuturi
nealcoolice pe baza de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice, băuturi energizante, sorbeturi
(băuturi), băuturi din legume, ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi, băuturi de
fructe, băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, siropuri pentru
băuturi, ape minerale (băuturi), băuturi
carbonatate îngheţate, băuturi carbogazoase
dulci, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi care conţin vitamine, sucuri de
legume (băuturi), băuturi îmbogăţite cu
nutrimente, şerbeturi din fructe (băuturi),
pastile pentru băuturi gazoase, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, (băuturi din fructe,
fără alcool), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), băuturi nealcoolice pe baza de fructe,
băuturi nealcoolice constând dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, băuturi răcoritoare
pe baza de fructe cu aroma de ceai, băuturi
pe baza de apă care conţin extracte de ceai,
apa tonica, apa minerala aromatizată, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, apa îmbogatită cu
minerale (băuturi), apa carbogazoasa îmbogaţită
cu vitamine (băuturi), apa îmbogăţit nutritiv.

cocteiluri preparate  pe  baza  de  vin,  bauturi 
aperitive pebaza de vin, vinuri cu denumire
de  origine protejata,  vinuri  japoneze  din 
struguri  dulci continând extracte de ginseng 
si scoarta decinchona, bautura alcoolica pe
baza  de  vin si  fructe,  bauturi  aperitive  pe 
baza de vin,bauturi care contin vin (sprituri), 
bauturi pe baza de vin, cocteiluri preparate 
pe baza de vin, piquette (bautura pe baza 
de vin), vin de canthopanax (ogapiju), vin de 
capsuni,vin de fructe, vin de mure, vin de 
orez galben, vin de struguri,  vin de zmeura 
neagra (bokbunjaju),  vin  fiert,  vin  pentru  gatit, 
vin rosu,vin slab alcoolizat, vin spumant, vin 
spumant de fructe, vin spumant de struguri, 
vinuri  albe spumante, vinuri  cu alcool, vinuri 
cu  denumire de  origine  protejata,  vinuri  cu 
indicatie  geografica protejata,  vinuri  de  desert, 
vinuri  de  masa,  vinuri dulci,  vinuri  îmbogatite, 
vinuri neacidulate, vinurirosii spumante, vinuri 
roze,  vinuri  spumante, vinuri  spumante 
naturale, bauturi alcoolice (cu exceptia berii), 
bauturi  aperitiv,  bauturi distilate,  bauturi 
alcoolice energizante, bauturi slab alcoolizate, 
bauturi  racoritoare  aromatizate, bauturi 
alcoolice  din  fructe,  bauturi  alcoolice aperitiv, 
bitter, bauturi alcoolice pre-amestecate, bauturi 
alcoolice  pre-amestecate,  altele  decât cele 
bazate pe bere, vin rosu.
35. Servicii de informatii comerciale referitoare
la vinuri, organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare si realizare
de târguri comerciale, organizare si coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri si expozitii virtuale online, organizare si
desfasurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea si coordonarea
de târguri si expozitii în scopuri publicitare,
organizarea si coordonarea de târguri si expozitii
în scopuri comerciale, organizare de târguri si
expozitii în scopuri comerciale si publicitare,
organizare si coordonare de târguri legate de
publicare, servicii de târguri comerciale si de
expozitii comerciale, organizarea de târguri în
scopuri comerciale si publicitare, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare si coordonare de târguri de afaceri,
coordonare, pregatire si organizare de expozitii
si târguri comerciale în scopuri comerciale
si publicitare, planificare si organizare de
târguri comerciale, expozitii si prezentari în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de evenimente, expozitii, târguri si spectacole în
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
organizare de expozitii si târguri comerciale

33. Vin, vin alb, vin spumant, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gatit, punci de vin, vin
de capsuni, vin de struguri, vin de fructe, vin
de mure, vinuri rosii spumante, vinuri spumante
naturale, vinuri de masa, vinuri albe spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vin de orez
galben, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vin de  acanthopanax (ogapiju), bauturi
care contin  vin (sprituri),  bauturi pe baza de
vin,  vinuri  cu   indicatie   geografica   protejata,
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în scopuri comerciale si de promovare,
organizare de târguri comerciale si expozitii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expozitii si târguri comerciale în scopuri
comerciale si publicitare, servicii de comert si
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comert cu amanuntul si cu ridicata, informare
cu privire la produse de consum în legatura cu
alimente sau bauturi, servicii de aprovizionare
cu bauturi alcoolice pentru terti (achizitie de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
publicitate pentru promovarea bauturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzarii de
bauturi, servicii de vânzare cu amanuntul în
legatura cu bauturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amanuntul în legatura cu preparate utilizate
la fabricarea bauturilor, servicii de vânzare cu
amanuntul în legatura cu preparate utilizate
la fabricarea bauturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu bauturi
alcoolice (cu exceptia berii), servicii de vânzare
cu amanuntul prin retele informatice mondiale
în legatura cu bauturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amanuntul prin catalog în
legatura cu bauturi alcoolice (cu exceptia berii),
servicii de vânzare cu amanuntul prin retele
informatice mondiale în legatura cu bauturi
alcoolice (cu exceptia berii), servicii de vânzare
cu amanuntul prin corespondenta în legatura
cu bauturi alcoolice (cu exceptia berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legatura cu preparate
utilizate la fabricarea bauturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legatura
cu preparate utilizate la fabricarea bauturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare si realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale si publicitare,
organizare de expozitii si evenimente în
scopuri comerciale si publicitare, organizare de
evenimente, expozitii, târguri si spectacole în
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing,
cercetarea consumatorului, servicii de vânzare
cu amanuntul prin retele informatice mondiale
în legatura cu bauturi alcoolice (cu exceptia
berii), servicii de vânzare cu amanuntul prin
catalog în legatura cu bauturi alcoolice (cu
exceptia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legatura cu preparate utilizate la fabricarea
bauturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amanuntul în legatura cu preparate utilizate
la fabricarea bauturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amanuntul prin retele informatice
mondiale în legatura cu bauturi nealcoolice,
servicii de aprovizionare cu bauturi alcoolice
pentru terti (achizitie de baunuri pentru alte

întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legatura cu preparate utilizate la fabricarea
bauturilor, servicii de vânzare cu amanuntul
în legatura cu preparate utilizate la fabricarea
bauturilor, informare cu privire la produse de
consum în legatura cu alimente sau bauturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legatura cu
bauturi alcoolice (cu exceptia berii), servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu bauturi
alcoolice (cu exceptia berii), servicii de vânzare
cu amanuntul prin catalog în legatura cu bauturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amanuntul
prin corespondenta în legatura cu bauturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amanuntul în
legatura cu bauturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legatura cu bauturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amanuntul în legatura cu
bauturi nealcoolice.
41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustarilor
de vinuri, degustare vinuri (servicii de formare
în), evenimente de degustari de vinuri în scopuri
educative, publicarea de materiale tiparite
referitoare la vinurile frantuzesti, organizare
si coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
si coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative, organizare si
coordonare de târguri în scopuri academice,
organizarea si sustinerea de târguri de educatie,
servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea
de conferinte, congrese, seminarii, ateliere
de lucru, simpozioane, colocvii si expozitii,
organizarea si desfasurarea de examene,
prezentarea de spectacole live, publicarea
de materiale tiparite, lucrari scrise, carti si
texte, productia sau eliberarea de carti, filme,
videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio sau
de televiziune, productia sau difuzarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune referitoare la formare, instruire
si informare, productia de material didactic si
didactic pe suport cd si cd-rom, servicii de
biblioteca, asigurarea si exploatarea facilitatilor
de recreere si sportive, formare profesionala,
servicii de degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustarilor
de vinuri, furnizare de activitati culturale,
furnizare de activitati recreative, furnizare de
informatii în materie de recreere, organizare
de activitati de divertisment, organizare de
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activitati recreative, organizare de congrese si
de conferinte în scopuri culturale si educative,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de petreceri, organizare
si coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, seminarii
educative, organizare de seminarii, realizarea de
seminarii, organizare de seminarii educationale,
organizare de seminarii si congrese, organizare
de seminarii si conferinte, desfasurare de
seminarii de instruire, organizarea si conducerea
de seminarii, organizare de seminarii referitoare
la educatie, realizare, coordonare si organizare
de seminarii, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizarea si conducerea
de conferinte si seminarii, organizare de
conferinte, servicii de conferinte, organizare
de conferinte educationale, organizarea si
conducerea de conferinte, coordonare de
conferinte de afaceri, organizare de reuniuni si
conferinte, organizare de cicluri de conferinte,
organizarea de conferinte educationale anuale,
organizare de conferinte cu scopuri educative,
organizare de conferinte în domeniul instruirii,
organizare de conferinte referitoare la educatie,
organizare de conferinte referitoare la instruire,
organizarea de conferinte referitoare la educatie,
organizare si conducere de conferinte educative,
organizare si coordonare de conferinte si
congrese, organizare de conferinte referitoare
la formarea profesional, teste educative,
închiriere de materiale educative, elaborare
de manuale educative, publicare de scrieri
educative, publicare de texte educative,
publicare de materiale educative, organizarea de
concursuri educative, organizare de competitii
educative, elaborare de materiale educative,
difuzare de materiale educative, organizare de
seminarii educative, servicii educative pentru
adulti, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, furnizare
de demonstratii educative, cursuri în cadrul
taberelor educative, publicare de materiale
educative tiparite, organizare de congrese si
de conferinte în scopuri culturale si educative,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare si coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului, organizare si coordonare de grupuri
de discutii educative, nu online, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), coordonare de expozitii cu scop
educativ, coordonare de expozitii în scopuri de
divertisment, coordonare de expozitii în scopuri
recreative, organizare de conferinte (instruire),

42. Consultanta tehnica referitoare la
producerea vinului, cercetare agricola, cercetare
alimentara, cercetare biotehnologica, cercetare
tehnologica, cercetare biochimica, cercetare
de produs, servicii de cercetare, cercetare
tehnologica chimica, cercetarea proceselor
industriale, cercetare stiinifica si industriala,
servicii de cercetare agrochimica, cercetare
privind creterea plantelor, cercetare si analiza
stiintifica, servicii de cercetare în agricultura,
cercetare si dezvoltare de produse, servicii
de cercetare si dezvoltare, cercetare stiintific
privind genetica plantelor, prestare de servicii
de cercetare, cercetare biotehnologica în
domeniul agriculturii, cercetare cu privire
la alimente, cercetare biotehnologica în
domeniul horticulturii, cercetare biotehnologica
în domeniul industriala, cercetare în domeniul
conservarii mediului, cercetare referitoare la

organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educatie, organizare de prezentari în
scop de instruire, organizare de prezentari cu
scopuri educative, organizare de prezentari în
scopuri culturale, organizare de prezentari în
scopuri recreative, organizare de reprezentatii în
direct, organizare si coordonare de evenimente
de divertisment, organizare si realizare de
târguri cu scop cultural sau educational,
publicare de scrieri periodice electronice online,
publicare de texte si imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregatire (educatie) si
instruire, servicii de recreere si instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstratii în scop de instruire, organizare
de evenimente  culturale si artistice, organizare
de  evenimente  sportive  si  culturale
comunitare,  coordonare de  evenimente
culturale,       organizare         de         conferinte
educationale,  organizare  de  reuniuni si
conferinte,      organizare de seminarii si
conferinte, realizare, coordonare si organizare
de conferinte cu scop educativ, organizare de
congrese si de conferinte în scopuri culturale
si educative, consultanta privind organizarea
de competitii culinare, servicii de educatie
referitoare la arta culinara, servicii de consultanta
în domeniul competitiilor culinare, servicii
universitare, servicii de educatie universitare,
servicii de învatamânt în universitati sau colegii,
servicii educationale furnizate de universitati,
coordonare de cursuri de învatamânt la distanta,
la nivel universitar.
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cultivarea în horticultura, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultura, servicii de cercetare
în vederea dezvoltarii de produse noi, servicii
de informare referitoare la siguranta produselor
chimice utilizate în horticultura, servicii de
informare privind siguranta îngrasamintelor
naturale utilizate în horticultura, consultanta
tehnica în materie de cercetare tehnica în
domeniul alimentelor si al bauturilor, cercetare
stiintifica integrata privind insectele daunatoare
din sere si recolte.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de bauturi),
asigurare de facilitati pentru târguri (cazare),
furnizare de spatii si materiale pentru târguri
si expozitii, servicii de catering specializate
în tinerea jambonului la târguri, degustari
si evenimente publice, servicii de catering
pentru spatii special amenajate pentru târguri
si expozitii, furnizare de alimente si bauturi
pentru oaspeti, furnizare de alimente si bauturi
pentru oaspeti în restaurante, furnizare de
alimente si bauturi in bistrouri, furnizare de
alimente si bauturi în internet-cafe, furnizare
de alimente si bauturi în restaurante si baruri,
servicii pentru furnizarea de bauturi, servicii
constând în furnizarea de bauturi, servire de
alimente si bauturi pentru oaspeti în restaurante,
servire de alimente si bauturi în restaurante si
baruri, servire de alimente si bauturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spatii
special amenajate pentru târguri si expozitii,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de furnizare de alimente si
bauturi, cazare temporar, servicii de unitati
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de bar,
servicii de pensiune, rezervari la pensiuni,
pensiuni pentru animale, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilitati pentru
camping, servicii de cantina, închirierea de
scaune, mese, fete de masa, sticlarie, închirierea
aparatelor de gatit, închirierea dozatoarelor
de apa potabila, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
si bauturi, sculpturi în alimente, servicii de
tabere de vacanta (cazare), servicii hoteliere,
rezervari de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea salilor de sedine, servicii
de motel, servicii de receptie pentru cazare
temporar (gestionarea sosirilor si plecarilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
batrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustari (snack-bar),
închirierea de (locuinte pentru) cazare temporar,
rezervari pentru cazarea temporar, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanta, furnizare

de sali de conferinte, inchiriere de sali
de conferinte, consiliere în domeniul culinar,
consultatii privind retetele de gatit, furnizare de
informatii cu privire la prepararea alimentelor si
bauturilor, furnizare de informatii sub forma de
retete de bauturi, pregatirea mâncarurilor si a
bauturilor, pregatirea si furnizare de alimente si
bauturi destinate consumului imediat, servicii în
domeniul gustarilor, servire de mâncare destinat
consumului imediat, restaurante (servirea
mesei), servicii de consultanta în domeniul
artelor culinare, servire de bauturi alcoolice,
servicii de informare, de consiliere si de
rezervare în legatura cu furnizarea de alimente
si bauturi, închiriere de aparate de distribuie de
bauturi calde si reci, cu exceptia distribuitoarelor
automate, servicii de caritate, si anume
furnizarea de catering de alimente si bauturi,
servicii de restauratie pentru receptiile firmelor
(furnizare de alimente si bauturi), furnizare de
informatii cu privire la prepararea alimentelor si
bauturilor, pregatirea si furnizare de alimente si
bauturi destinate consumului imediat.
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, servicii de viticultura, consultanta în
domeniul viticulturii, horticultura, servicii pentru
horticultura, servicii consultative si consultanta
privind controlul buruienilor, al organismelor
dauntoare si al parazitilor în agricultura,
horticultura si silvicultura, servicii consultative
si consultanta privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura si horticultura
durabila, servicii consultative si consultanta
privind utilizarea de îngrasamânt natural în
agricultura, horticultura si silvicultura, servicii
consultative si consultanta privind utilizarea de
îngrasamânt artificial în agricultura, horticultura
si silvicultura, servicii consultative si consultanta
privind utilizarea de îngrasamânt artificial
în agricultura si horticultura, exterminarea
parazitilor în agricultura, horticultura si
silvicultura si furnizarea de informatii despre
aceasta, servicii de combatere a daunatorilor
pentru agricultura, acvacultura, horticultura
si silvicultura, furnizare de informatii online
despre servicii de agricultura, horticultura si
silvicultura, servicii de control al daunatorilor
pentru agricultura, horticultura si silvicultura,
consultanta si servicii consultative referitoare
la agricultura, horticultura si silvicultura,
furnizare de informatii despre servicii de
agricultura, horticultura si silvicultura, închiriere
de echipamente pentru agricultura, acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii de consultanta
cu privire la culturile din horticultura, servicii
de îngrijire de plante (servicii de horticultura),
consultanta în domeniul agriculturii, horticulturii
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si silviculturii, servicii de agricultura, acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii de agricultura,
horticultura si silvicultură.

───────

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

CARGILL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice, alimente pentru
bebeluşi/sugari, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, preparate/produse
veterinare, preparate/produse farmaceutice
pentru uz veterinar.

───────

(210) M 2021 06622 (111)182124
(151) 13/09/2021
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOPPIO & JULIET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.

9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat
la băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare
de ceai si cafea, strecurătoare si strcuratoare
de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace nemetalice.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,

(210) M 2021 06620 (111)181860
(151) 21/05/2019
(732) Cargill, Incorporated,

15407 MCGINTY ROAD WEST,
MINNESOTA, 55391-5624, 
WAYZATA, MINNESOTA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

BRANDUSELOR NR.7, BLOC G3
SCARA 1, ETAJ 3 AP.16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA
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oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
nonalcoolice din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, amestecuri nealcoolice
folosite pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strecuratoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esenţe din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,

gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil, si
anume: râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, mașini de făcut
înghețată, mașini și aparate de făcut gheață,
distribuitoare electrice de băuturi, mașini de făcut
pâine, mașini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalații și echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, mașini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncționale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, mașini și aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râșnițe de cafea,
acționate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea și ceai, pahare din plastic sau hârtie,
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căni cu pereți dubli, pahare pentru cafea și ceai,
servicii de ceai (veselă),seturi pentru zahăr și
produse de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de
servit), infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare
si strecurătoare de ceai, ceainice (neelectrice),
cutii/recipiente pentru cafea și pentru ceai
(articole de masă), termosuri, capace, cafea,
cafea boabe, cafea măcinată, cafea solubilă,
cafea fără cofeină, băuturi din cafea, ciocolată,
cacao și ceai cu lapte, amestecuri pe bază
de cafea naturală și/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz și alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheață, cafea cu gheata, cacao
și cafea artificială, băuturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte
si esențe din cafea si ceai, orez, paste și
tăiței, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie și
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioșe, biscuiți, dulciuri, granola, preparate pe
bază de cereale dulci și sărate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr și
îndulcitori, înlocuitori ai zahărului, sirop de arțar,
sirop de agave, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), bere, băuturi non-
alcoolice, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, amestecuri nealcoolice
folosite pentru fabricarea băuturilor, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.

43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

PRINCIPALA NR. 497, JUDETUL
CARAS SEVERIN, GLIMBOCA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

TGB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera

(210) M 2021 06623 (111)181447
(151) 13/09/2021
(732) TGB GREAT & UNIQUE SRL, STR.
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43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări

preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,

ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smetana, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
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───────

(210) M 2021 06629 (111)181861
(151) 09/10/2021
(732) ADRIAN MARINESCU, STR.

LUNTREI NR. 6, BL. 7 SC. 3, ET. 9,
AP. 251, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IW iconic walls

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.01.03;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilă și mobilier.
24. Materiale textile.
27. Tapet.
42. Design industrial, design artistic industrial,
design grafic și industrial.

───────

(210) M 2021 06632 (111)181448
(151) 13/09/2021
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ELECTROMANELE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor  transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
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(210) M 2021 06633 (111)181449
(151) 13/09/2021
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MANELIADA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06634 (111)181348
(151) 15/09/2021
(732) MATCA NATURALS, STR.

GOSPODARILOR NR. 11A, JUD.
IAŞI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MATCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme BB de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1077

nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esenţiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii prestate online

de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 06635 (111)181450
(151) 13/09/2021
(732) SILO SOFTWARE CONSULTING

SRL, STR. POLITEHNICII NR. 3,
CAMERA 2, BLOC 9, SC. 2, ET.10,
AP.86, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060811, ROMANIA

(540)

SILOAPP

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 26.04.01;
26.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru web, software
descărcabil pentru simularea aplicațiilor, aplicații
software descărcabile pentru telefoane mobile,
software descărcabil pentru aplicații web și
servere.
42. Software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (SaaS), platforme pentru design

(591) Culori revendicate: verde (HEX #81ff31,
HEX #56bf3f), negru (HEX #013717)
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grafic sub formă de software ca serviciu (SaaS),
servicii software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare automată, învățare
aprofundată și rețele neurale profunde.

───────

(210) M 2021 06636 (111)181796
(151) 13/09/2021
(732) LAURENTIU M. BONTEA, STR.

GRIGORE URECHE NR.7,
BL.G3, SC. A, ET. 2, AP. 49, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

CARPAT BIKERS M.C.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.01.02; 03.07.17; 24.13.22; 26.02.01;
26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, acordarea de burse
universitare, acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colectare de fonduri
de binefacere, servicii de colectare de
fonduri de binefacere pentru copiii defavorizați,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, coordonarea

strângerilor de fonduri, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte, organizare de colecte
de fonduri, organizare de colecte în scopuri
caritabile, organizare de colecte de binefacere
(pentru terți), organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, servicii de binefacere în
domeniul donațiilor monetare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile
prin organizarea și realizarea de gale,
servicii filantropice privind donațiile financiare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, servicii de finanțare, acordare
de finanțare pentru tratamente medicale,
acordare de fonduri pentru organizații non-profit,
colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
divertisment, servicii de divertisment, organizare
de evenimente pentru divertisment, demonstrații
în direct pentru divertisment, organizare de
competiții pentru divertisment, divertisment de
tipul curselor automobilistice, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
raliuri de motociclete, organizarea de curse cu
motociclete.

───────

(210) M 2021 06637 (111)181639
(151) 13/09/2021
(732) ECATERINA MINODORA CURUT,

STR. ZIMBRU BL. 326, SC. A, ET.
4, AP. 2, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)

LavandaRock 2019



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1079

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 24.09.02; 22.01.15; 05.05.19;
05.03.11; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Sare, mirodenii, arome şi condimente,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri şi umpluturi
dulci, produse apicole, respectiv: miere de
lavandă, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
serbeturi.
31. Culturi agricole si de acvacultură,produse
horticole și forestiere.
33. Preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2021 06638 (111)181733
(151) 13/09/2021
(732) BUTURUGEANU GEORGE-MIHAI,

STR. VALEA ROSIE NR. 7, BL.
Z6, ET. 6, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MBG Collection

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, rochii, fuste,
bluze, cămăşi, sacouri, treninguri, pantaloni,
pulovere, paltoane, geci, jachete, jerseuri,
combinezoane, blănuri, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini,
topuri, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
boxeri pentru băieţi (lenjerie intimă), burtiere
(lenjerie de corp), bustiere, ciorapi, salopete,

corsete, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
halate de baie, costume de baie, halate,
cravate, indispensabili, jeansi, denim, jerseuri
(imbracaminte), lenjerie de corp, lenjeride intimă,
maiouri, pijamale, şorturi, şosete, îmbrăcăminte
pentru nou-născuţi, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbracaminte pentru femei, imbracaminte pentru
barbati, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
din lana, îmbrăcăminte de in, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte din piele sau din imitatie de
piele, curele si centuri din materiale textile, din
piele si piele sintetica (îmbrăcăminte), articole
de mbracaminte de agrement, imbrăcăminte cu
LED-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, imbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, articole de
îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), îmbrăcăminte
şi părţi ale acesteia, mănuşi, inclusiv cele
din piele sau blană, mănuţi fără degete,
eşarfe, gulere de haină, jambiere pentru
genunchi, articole de încălţăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboţi, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălţăminte din piele,
încălţăminte impermeabilă, încălţăminte pentru
călărit, încălţăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-
nascuţi si bebeluşi, încălţăminte pentru
copii, încălţăminte pentru femei, încălţăminte
pentru barbati, încălţăminte de ploaie,
încălţăminte pentru drumeţii, încălţăminte de
plajă, încălţăminte din vinil, încălţăminte
pentru alpinism, încălţăminte pentru apă,
încălţăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălţăminte, branţuri pentru încălţăminte,
şosete pentru încălţăminte, accesorii metalice
pentru încălţăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, şepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
Yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului pentru pescuit.

(591) Culori revendicate: mov, negru, 
verde,alb
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35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților de articole de îmbrăcăminte, rochii,
fuste, bluze, cămăși, sacouri, treninguri,
pantaloni, pulovere, paltoane, geci, jachete,
jerseuri, combinezoane, blănuri, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini,
topuri, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
boxeri pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere
(lenjerie de corp), bustiere, ciorapi, salopete,
corsete, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
halate de baie, costume de baie, halate,
cravate, indispensabili, jeanși, denim, jerseuri
(îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjeride intimă,
maiouri, pijamale, șorțuri, șosete, îmbrăcăminte
pentru nou-născuți, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbați, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte de
în, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte din piele
sau din imitație de piele, curele și centuri din
materiale textile, din piele și piele sintetică
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
de agrement, imbrăcăminte cu LED-uri
încorporate, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
imbrăcăminte pentru activități de petrecere
a timpului liber, articole de îmbrăcăminte
care conțîn substanțe pentru slăbit, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), părți de îmbrăcăminte,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană, mănuși
fără degete, eșarfe, gulere de haina, jambiere
pentru genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botosei, articole de încălțăminte din piele,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
călărit, încălțăminte de lucru, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
pentru munte, încălțăminte pentru nou-
născuți și bebeluși, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru femei, încălțăminte

pentru bărbați, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte de
plajă, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă,
încălțăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălțăminte, branturi pentru încălțăminte,
șosete pentru încălțăminte, accesorii metalice
pentru încălțăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, șepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc
la acoperirea capului pentru pescuit (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau ridicată, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicată
ridicată și servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și ridicată, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicată și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.

───────
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(210) M 2021 06641 (111)181451
(151) 13/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400372, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ACADEMICUM DOCENTUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,

băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
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băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,

apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
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naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────
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(210) M 2021 06642 (111)181452
(151) 13/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400372, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ACADEMICUM ERUDITUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,

băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
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băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,

apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
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naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────
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400372, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
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SIBIU, ROMANIA

(540)

AURUM TERRAS CATANAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,

băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
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băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,

apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
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naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────
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AURUM TERRAS SECAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,

băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
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băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,

apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
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naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────
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(210) M 2021 06645 (111)181455
(151) 13/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400372, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

AURUM TERRAS AMLAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi

nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
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băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi

nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
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băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────
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(210) M 2021 06647 (111)181456
(151) 14/09/2021
(732) TRANSEVREN SRL, STR.

CARAIMAN, NR 4, (SECTOR
MECANIC CONSTANTA),
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

TURQUOISE HOTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare şi masă în hoteluri,
pensiuni sau alte unităţi care oferă cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii hoteliere, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, organizare de recepții pentru
nunți (spații), închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie.

───────

(210) M 2021 06649 (111)181681
(151) 14/09/2021
(732) FABULOFT S.R.L., STR.

AGRICULTORI NR. 8G, CAMERA
1, JUDETUL ILFOV, SAT
PASĂREA, COMUNA BRĂNEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HAMBAR REDESIGN LIVING
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

26.01.16

clase:
35. Publicitate, consultanta pentru conducerea
afacerilor, asistenta in conducerea
afacerilor, îndrumări in organizarea
si conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale in numele terților,
consultanta privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, servicii
de amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, demonstrații cu produse,
servicii de relații media, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, postarea de afișe publicitare,
consultanță în domeniul managementului
personalului, servicii de achiziție pentru terți,
achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,

(591) Culori revendicate: verde, roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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căutarea de sponsorizări, marketing cu public
țintă, răspândirea materialelor publicitare.
36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii financiare
privind afacerile, administrarea afacerilor
financiare, servicii de afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluări imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări privind
designul de clădiri, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
multifinanțare, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară).
37. Servicii de construcții, reparații clădiri,
deparazitarea instalațiilor electrice, instalații de
încălzire centrală, servicii de instalații electrice,
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
izolarea instalațiilor, servicii de deparazitare
pentru instalații electrice, construcții de instalații
de stocare subterană, instalații pentru sisteme
de evacuarea căldurii, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și întreținere de
instalații termice solare, întreținere de instalații
de alimentare cu apă, construire de instalații
de alimentare cu apă, instalare și reparații
pentru instalații de încălzire, întreținere și
reparare de instalații în clădiri, reparare de
instalații de alimentare cu energie, reparare
de instalații de alimentare cu apă, construcție
de instalații care recuperează energia valurilor,
readaptare a instalațiilor de încălzire din
clădiri, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, reparare
și întreținere de instalații pentru energie eoliană,
curățarea instalațiilor de conducte de alimentare
cu apă, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor, readaptare a instalațiilor
de aer condiționat din clădiri, servicii de instalații
și reparații de panouri din sticlă, întreținere
și reparare de instalații de monitorizare a
încălzirii, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, reparare de
instalații și mașini pentru producția de energie,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor de apă și canal, întreținere, service
și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer

condiționat din clădiri, supervizarea construcțiilor
pe șantier, supravegherea construcției de
clădiri, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, izolarea clădirilor existente,
izolare termică a clădirilor, montarea izolației
termice la clădiri, etanșarea betonului, etanșarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, servicii de etanșare
a găurilor de ventilație pentru aer condiționat,
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
informații în domeniul reparațiilor, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, servicii
de demolare, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, supravegherea lucrărilor
de demolare a clădirilor, demolare de construcții
civile, rerostuirea zidăriei, tencuire, așezarea
cărămizilor (zidărie), acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii pentru acoperișuri,
amenajare de terenuri (construcții), servicii de
amenajări de bucătării, curățarea geamurilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
inginerie, proiectarea (designul) spațiului interior,
artă grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectarea construcțiilor, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare în
domeniul designului, consultanță în materie de
design, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design interior și exterior,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
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de design interior bazat pe principiile feng
shui, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, amenajări interioare
pentru clădiri, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de consiliere
privind planificarea amplasării sau amenajării
localului, audit energetic, cercetare în domeniul
protecției mediului, furnizarea de informații
științifice, consiliere și consultanță cu privire la
reducerea emisiilor de carbon, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice.

───────

(210) M 2021 06651 (111)181788
(151) 14/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,
MD-2008, CHISINAU, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040311, ROMANIA

(540)

AUGURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06653 (111)181862
(151) 14/09/2021
(732) E-LINE SOURCES SRL, B-DUL

DINICU GOLESCU NR.23-25,
SC.1, ETJ.3, APT.24, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010864, ROMANIA

(540)

E-Sources
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de vizualizare şi accesare a
facturilor( servicii de asistenţă în afaceri),
prelucrare electronică de date, regruparea în
avantajul terţilor a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul energiei
electrice, adaptoarelor electrice, a cablurilor
electrice, a bateriilor electrice pentru vehicule,
a acumulatoarelor electrice pentru vehicule,
a încărcătoarelor pentru baterii electrice,
a prizelor, a fiselor, a elementelor de
cuplare, a sistemelor de cabluri electrice,
pentru automobile (cu excepţia transportului

9. Staţii de încărcare pentru vehicule electrice,
aplicaţii software pentru emitere şi gestionare
de facturi descărcabile, software pentru emiter
şi gestionare facturi, dispozitive electronice de
sincronizare, dispozitive electronice de reglare,
dispozitive pentru controlul  energiei, dispozitive
electrice  pentru  combustie  la
distanță,dispozitive electrice de comandă pentru
gestiunea  energiei,  baze  pentru  încărcare,
module de încărcare electronice, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
bănci de încărcare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, acumulatoare electrice pentru vehicule,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
baterii pentru vehicule electrice, încărcătoare
de baterii, dispozitive de încarcat baterii pentru
vehicule, staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, formate dintr-un port de încărcare
şi o carcasă şi folosite la transferul energiei
electrice într-un vehicul (încărcătoare), surse
de alimentare (transformatoare), software
pentru monitorizarea şi gestionarea staţiilor de
încărcare a vehiculelor electrice, software pentru
procesarea şi transmiterea de date referitoare la
localizarea geografică a staţiilor de încărcare a
vehiculelor electrice.
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40. Servicii de asamblare, pentru terţi, a staţiilor
de încărcare a vehiculelor electrice (servicii de
fabricare).
42. Platforma ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), furnizarea de informaţii despre
technologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web., servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii de analiză
şi cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 06654 (111)181966
(151) 14/09/2021
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL.
6A, ET.7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Limodada
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, aperitive fără alcool,
băuturi care conțin vitamine, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, sucuri, smoothies, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe.

───────

(210) M 2021 06655 (111)181457
(151) 14/09/2021
(732) FLORIN GIORGIAN CRISTACHE,

STR. PROMOROACĂ NR. 8-10,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FGC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

39. Transportul cu maşina, servicii de folosire
în comun a maşinii (transport), distribuţie
de energie electrică pentru vehicule electrice,
închiriere de vehicule electrice.

37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de încărcare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
închirierea echipamentelor (staţii de încărcare),
servicii de întreţinere, staţii de încărcare, servicii
de încărcare a vehiculelor electrice, servicii
de instalare, de întreţinere şi de reparaţie a
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
servicii de asamblare a staţiilor de încărcare
a vehiculelor electrice (servicii de instalare),
servicii de alimentare cu carburant a vehiculelor,
servicii de întreţinere şi reparaţii de vehicule
electrice, cu excepţia serviciilor de modificare
a vehiculelor electrice, încărcare de baterii de
vehicule.

lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, gestionare de fişiere informatice,
servicii de intermediere comercială, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
agenţii de import-export, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de aparate şi instrumente pentru
încărcarea vehiculelor electrice.
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(210) M 2021 06656 (111)181789
(151) 14/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR.5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040311, ROMANIA

(540)

COMISARUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06657 (111)181790
(151) 14/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,
MD-2008, CHISINAU, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040311, ROMANIA

(540)

CRONICARUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06658 (111)181863
(151) 14/09/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

Lensa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
marketing, promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine, administrare de afaceri.

BARBU LAUTARU NR. 28,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

───────
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(210) M 2021 06659 (111)181458
(151) 14/09/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
SECTORUL 1, 113311, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.07.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
marketing, promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,

servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine, administrare de afaceri.

───────

(210) M 2021 06660 (111)181459
(151) 14/09/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
SECTORUL 1, 113311, ROMANIA

(540)

Lensa
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

01.07.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
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produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
marketing, promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine, administrare de afaceri.

───────

(210) M 2021 06661 (111)181884
(151) 14/09/2021
(732) HIMAS SRL, STR. PRINCIPALA,

NR. 215, JUDETUL CLUJ,
MOLDOVENESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Poarta Apusenilor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni,
servicii oferite de pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat*,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 06662 (111)181460
(151) 14/09/2021
(732) DANCO TRADE FACILITY SRL,

STR. EMIL RACOVITA NR. 70, BL.
1, SC. 1, AP. 7, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pandy Toys - Aducem
Bucurii Prin Jucarii!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jucarii.
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, prelucrare electronică a
comenzilor.

───────

(210) M 2021 06663 (111)181726
(151) 14/09/2021
(732) BRAND CTK S.R.L., STRADA

CONSTANTIN SILVESTRI NR.16,
CAMERA 2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

DELHOME

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.03.12; 07.03.02; 07.03.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone 
2347C), negru (Pantone Black C)
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16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic.
21. Mănuşi pentru uz casnic, mănuşi pentru
cuptor / mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
lavete de spălat vase, șervete de bucătărie,
cârpe de curăţare/pânze de curăţare, cârpe de
curățat din microfibre, cârpe pentru curățare
fără puf, cârpe pentru curățat podeaua, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, deşeuri de lână
pentru curăţare, cârpe de şters praful (pânze),
mănuşi pentru uz casnic, ştergătoare de praf,
neelectrice, mopuri, bureți, bureți de curățat de
uz casnic, bureți de menaj, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureți de vase, bureți metalici pentru
curățat, bureți de baie, bureți de baie din plasă,
suporturi pentru bureți.
24. Lenjerie de uz casnic, așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat, lenjerie de
masă, lenjerie pentru pătuțuri, învelitori de
pat, cearșafuri de pat, cearșafuri pentru
pilote, cearșafuri pentru plăpumi, cuverturi de
pat, cuverturi pentru canapea, pături pentru
pat, pături pentru picnic, pleduri, pleduri de
călătorie, plăpumi, pilote, perne, huse pentru
saltele, huse pentru pat, huse pentru perne,
huse pentru cuverturi, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru canapea, huse pentru scaune, huse
textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), huse ajustabile
pentru capace de wc, dosuri de perne, fețe de
perne, fețe decorative pentru perne, saci de
dormit, prosoape din materiale textile, prosoape
de bucătărie, prosoape de baie, prosoape de
plajă, prosoape de șters paharele, prosoape de
uscat vesela, produse textile pentru bucătărie
și masă, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu
din hârtie, protecţii pentru masă din material
textil, șervete de masă (cu excepția celor din
hârtie), șervete de masă din materiale textile,
șervete textile, fețe de masă, seturi de masă
din materiale textile, naproane pentru masă,
mileuri din material textil, mușama (fețe de
masă), mănuși de baie, suporturi pentru farfurii
din material textil, suporturi pentru pahare din
material textil, carpete textile agăţate pe pereţi/
tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din material
textil, perdele din material textil sau plastic,
perdele de duş din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, decorațiuni
de perete.
27. Covoraşe de baie, covoare / carpete,
covoraşe de intrare.

───────

(210) M 2021 06665 (111)182009
(151) 14/09/2021
(732) IOAN TEREC, STR.

PARTIZANILOR, NR. 22B, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOMENIUL TEREC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de activități recreative, furnizare
de instalații recreative, închiriere de instalații
sportive, închirierea echipamentelor de jocuri,
închirierea terenurilor de sport, închiriere
de echipament pentru evenimente sportive,
închiriere de echipament și instalații
sportive, servicii de divertisment, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
activități sportive, servicii sportive, exploatarea
instalațiilor sportive, servicii pentru parcuri
sportive, coordonare de evenimente sportive,
exploatare de locații sportive, furnizare de
instalații sportive, servicii specifice parcurilor de
aventură, furnizare de spații pentru jocuri de
paintball, furnizare de spații în aer liber pentru
jocuri de paintball, organizare, planificare și
coordonare de curse de biciclete, organizare
de curse de mașini, organizare de excursii
pentru divertisment, furnizare de tiroliene pentru
recreare, servicii recreative legate de drumeții
și camping, plimbari cu atv-uri, organizare de
plimbări turistice cu ghid, organizare de plimbări
turistice cu ghid pentru terți, furnizare de piscine
de înot, servicii pentru complexe de piscine și
tobogane cu apă, servicii de agrement, servicii
oferite de cluburi de agrement cu instalații
sportive.
43. Servicii de camping pentru turiști (cazare),
servicii de cazare temporară oferite de
campinguri de vacanță, rezervare de spații de
cazare în cadrul campingurilor, servicii oferite
de pensiuni, rezervări de pensiuni, furnizare de
cazare temporară în pensiuni.

───────
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(210) M 2021 06667 (111)181461
(151) 14/09/2021
(732) ALICE MIHAELA MITU, STR.

CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
13, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

CARAVANA
Siguranţă Auto Copii

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 29.01.13;
18.01.18; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de educație și instruire în domeniul
prevenirii accidentelor mecanice, termice sau
chimice în rândul bebelușilor, copiilor mici,
preadolescenților și adolescenților.

───────

(210) M 2021 06668 (111)181975
(151) 14/09/2021
(732) FRK CONCEPT SERVICES

SRL, STR. ȘTIRBEI VODĂ
NR.154, BL.26A, SC.A, ET.4,
AP.16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

FRK SERVICE

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de instalare și de reparații,
întreținere, service și reparare de vehicule,
întreținere și reparații de vehicule, întreținere
și reparații de vehicule cu motor, furnizare
de informații privind repararea vehiculelor,
închirieri de echipament pentru întreținerea
vehiculelor, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, montare și reparații de anvelope
de vehicule, întreținerea vehiculelor, montare
piese de schimb pentru vehicule, montare
(instalare) de accesorii pentru vehicule, reparare
și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora, recondiționarea vehiculelor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor şi vehiculelor
uzate sau parţial distruse, revizii generale
de vehicule, întreținerea vehiculelor cu motor,
servicii de depanare pentru vehicule, stații
service pentru întreținerea vehiculelor, stații
service pentru repararea vehiculelor, încărcarea
maşinilor şi vehiculelor electrice, curăţarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcare de baterii
de vehicule, reparație, întreținere, alimentare

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFBF00), negru (HEX #000000), gri
(HEX #D1D3D4)
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cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, vopsirea vehiculelor.

───────

(210) M 2021 06669 (111)181462
(151) 14/09/2021
(732) ANTAL NORBERT ZOLTAN PFA,

STR. NR. 212, JUDEŢ CLUJ,
IZVORU CRISULUI, 407340, CLUJ,
ROMANIA

(540)

romde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Șah (jocuri).

───────

(210) M 2021 06670 (111)181463
(151) 14/09/2021
(732) S.R.C.C. RENTCOM SRL,

ȘOS. VERGULUI NR. 20,
GALERIA COMERCIALĂ
ESPLANADA, MEZANIN, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51,, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Esplanada centrul comercial

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 29.01.01; 29.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Achiziții de întreprinderi pentru terţi,
activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și
de telefonie, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea magazinelor,
administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, administrație
comercială, cercetări pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri comerciale, consultanță
profesională în afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, agenții de
informații comerciale, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
analiza afacerilor comerciale, analiza în
domeniul marketingului, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, asistență
și consultanță în materie de administrare și
organizare a afacerilor, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, colectare de informații
comerciale, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, compilare de baze de date
computerizate, compilații statistice, transcrieri de
comunicări, asistență în conducerea afacerilor,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță în
afaceri, consultanță în publicitate și marketing,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, contabilitate și audit,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, dezvoltare de conceptii de publicitate,
difuzare de informații comerciale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, estimări și evaluări
de afaceri în materie de aspecte comerciale,
evidență contabilă și contabilitate, facturare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, inventar,
managementul și administrarea afacerilor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
difuzare de materiale publicitare, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în organizarea
afacerilor, prelucrare de date, sistematizare și
management, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, recrutare de personal, servicii de
achiziții, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,(591) Culori revendicate: roşu, albastru
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servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de informații comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de recrutare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale.
37. Actualizări pentru componente hardware,
amenajarea spațiilor comerciale, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de proprietăți comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construcții
și demolări de clădiri, construirea de centre
comerciale, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățenie în
spațiile comerciale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare de aparate
de încălzire și de răcire, instalare de alarme,
instalare de dispozitive pentru prevenirea
furtului, instalare de sisteme de control al
accesului, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, instalare de structuri
temporare pentru expoziții comerciale, instalare,
întreținere și reparații pentru ascensoare și
lifturi, instalarea de aparate electrice, instalarea
și repararea sistemelor de aer condiționat,
întreținere de proprietăți, întreținerea clădirilor,
întreținerea de sisteme electrice comerciale,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de construcție,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor, pregătirea
unui loc de montaj în vederea instalării
de echipamente informatice, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
reparare de sisteme pentru case de marcat
electronice, reparare sau întreținere de sisteme
de parcare mecanice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de divertisment, reparații și
întreținere de clădiri, servicii de curățenie, servicii
de reparații pentru echipamente comerciale
electronice, actualizare de hardware de rețele
de calculatoare și telecomunicații, curățare
chimică, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare, întreținere și reparare hvac
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținere și reparare de rețele, de aparate și
de instrumente de telecomunicații, întreținere
de terminale de procesare a datelor, întreținere
și reparații de rețele de calculatoare, reparare
și întreținere de hardware de calculator și de
telecomunicații, servicii de izolare.

41. Asistență profesională individualizată
(coaching), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), divertisment, educație și
instruire, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de formare profesională, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, îndrumare,
informare în legătură cu activități culturale,
servicii de jocuri de noroc, servicii de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee (divertisment), producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare de materiale
și publicații tipărite, publicare multimedia, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, centre de
divertisment, coordonare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de formare, educație,
divertisment și sport, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii oferite de săli
de cinema, servicii de divertisment, servicii de
înregistrare.
43. Servicii oferite de catering, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de săli de conferințe, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, pizzerii, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
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pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servire
de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 06671 (111)181977
(151) 14/09/2021
(732) AUREL-MIHAI VLAD, BD.

NICOLAE TITULESCU NR. 33,
JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

TOTUL PENTRU EVENIMENTE
DE VIS DJ AUREL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.15; 26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţia de spectacole, servicii care au ca
scop principal divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de disc jockey, servicii oferite
de disc jockeys pentru petreceri și evenimente

speciale, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, compunerea de melodii,
editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, servicii de editare video pentru
evenimente, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.

───────

(210) M 2021 06672 (111)181464
(151) 14/09/2021
(732) SC ȘEZI BRAND SRL, STR.

PALTINULUI NR. 11, SAT HĂPRIA,
JUD. ALBA, CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

(540)

ȘEZI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă/mobilier din lemn sau metal, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, fotolii, coșuri pentru
copii/leagăne, paturi, schelete de paturi din
lemn, fitinguri pentru pat, nemetalice, rotile
pentru pat, nemetalice, somiere, articole pentru
pat, cu excepţia lenjeriei, pătuţuri pentru copii,
ţarcuri de joacă pentru bebeluşi, divane, paturi/
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
cuşti pentru câini, bănci (mobilă), bănci de
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lucru, cufere de depozitare, nemetalice/lăzi,
nemetalice, containere, nemetalice (depozitare,
transport), case pentru păsări, mască de
chiuvetă (mobilier), perne, perne de sprijin,
perne (de sprijinit, de divan), perne (de dormit),
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn,
cutii din lemn pentru sticle, cutii pentru jucării,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
tâmplărie artistică, şezlonguri, comode, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, suporturi pentru
pălării, console, tejghele (mese), lădiţe, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textile, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
jaluzele interioare (mobilă)/obloane interioare
(mobilă), tetiere (mobilă), birouri, mobilă de
birou, cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, uşi, uși
pentru mobile, dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi),
nemetalice/ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
din lemn sau metal, butuci pentru tăiat
(mese), mese de proiectare, mese de toaletă,
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), mese de
scris/rafturi pentru maşinile de scris, picioare
pentru mobilă, figurine (statuete) din lemn/
statuete din lemn, dulapuri pentru dosare,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), scaune/bănci (scaune)
din lemn și metal, tabureţi, scaune înalte
pentru bebeluşi, panouri despărţitoare (mobilă),
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rafturi (mobilă), rafturi de mobilă, rafturi
pentru reviste, rafturi pentru farfurii, rafturi
de bibliotecă, rafturi pentru depozitare, unități
de rafturi, numere pentru case, nemetalice,
neluminoase, dulapuri de cartotecă (mobilă),
dulapuri individuale, dulapuri de haine, scări
din lemn, trepte (scări), nemetalice, saltele,
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare/căsuţe,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), mobilier şcolar, vitrine (mobilă), plăci
cu denumiri de firme din lemn, canapele,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
lavoare (mobilă), panglică de lemn, lucrări de
artă din lemn.

42. Proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, inginerie, design de
arte grafice, proiectarea ambalajelor, design
grafic pentru materialele promoţionale, stilizare
(proiectare industrială), design de mobilier.

───────

(210) M 2021 06674 (111)181819
(151) 14/09/2021
(732) DDD SERVICII MEDICALE SRL,

STR. PENEŞ CURCANUL NR. 9,
BIROU, ET. 3, AP. 7, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

UZINA DE ZÂMBETE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.09; 07.01.06; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06678 (111)181366
(151) 15/09/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC.A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SISTEMUL MEDICAL MedLife

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 24.13.02; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme pentru
controlul reviziei (software) înregistrate sau
descărcabile, platforme de software colaborative
(software) înregistrate sau descărcabile,
platforme software de management colaborativ
înregistrate sau descărcabile, software și
platforme digitale de telefonie, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software) înregistrate sau
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
publicații electronice interactive, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, software
pentru gestionarea unui magazin online.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de procesare a datelor on-line,
furnizare de informații on-line, de afaceri
și comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou),
servicii de administrare a comunităților online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, realizarea de evenimente
comerciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
comunicare prin bloguri online.
41. Editare de publicații, publicare de publicații
medicale, furnizare de publicații electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de

(591) Culori revendicate: albastru închis,
             albastru deschis, alb, galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1110

calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizarea de instruire online,
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, programare (organizare de programe)
pe o rețea globală de calculatoare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, educație
și instruire, furnizare de centre de recreere,
instruire, instruire computerizată, instruire
profesională, instruirea angajaților, pregătire și
instruire, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii de formare pentru
asistente medicale, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente.
42. Găzduire de platforme pe internet,
dezvoltare de platforme de calculatoare, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, programare de software
pentru platforme de comerț electronic, găzduire
de platforme de comerț electronic pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(PaaS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informații, programare de
software educativ, programare de pagini web,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
servicii de laboratoare medicale cu scop ştiinţific.
44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate
de la pacienți, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii de recuperare a informațiilor medicale,

furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei.

───────

(210) M 2021 06681 (111)181465
(151) 15/09/2021
(732) SC COFFEEVILLE ROASTERY

SRL, STR. DRUMUL DEALUL
BABII NR. 14, CAM. NR. 3,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MABÓ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea boabe şi cafea preparată, cafea
verde, cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea
decafeinizată, extracte de cafea, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substituite
de cafea, extracte substituite de cafea, alimente
şi băuturi pe bază de substituite de cafea,
cicoare (substituite de cafea), extracte de cafea
utilizate ca arome pentru băuturi, umpluturi pe
bază de cafea, cafea liofilizată, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, orz prăjit
și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
arome de cafea, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), capsule de cafea (coffee
pods), capsule de ceai (tea pods) umplute,
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uleiuri de cafea, altele decât cele esențiale,
băuturi carbogazoase pe bază de cafea, cafea
solubilă, băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, amestecuri de cafea și malț, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, boabe de
cafea învelite în zahăr, cappuccino, espresso,
ciocolată, ciocolată de casă cu boabe de cafea
măcinată, bomboane de ciocolată, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, produse de cofetărie.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering cu alimente şi băuturi pentru
restaurante, servicii specifice cafenelelor şi
ceainăriilor, servicii de catering pentru pregătirea
și furnizarea de cafea pentru consum în birouri,
servicii oferite de snack bar, bistro.

───────

(210) M 2021 06682 (111)181367
(151) 15/09/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.01

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.

(591) Culori revendicate: albastru inchis,   
             albastru deschis, alb, galben, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme pentru
controlul reviziei (software), platforme de
software colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile,  platforme  software  de 
management colaborativ înregistrate sau
descărcabile, software și platforme digitale
de telefonie înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software) înregistrate sau
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
publicații electronice interactive, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, software
pentru gestionarea unui magazin online cu scop
științific.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de procesare a datelor on-line,
furnizare de informații on-line, de afaceri
și comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou),
servicii de administrare a comunităților online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare  de  statistici  privind  utilizarea 
serviciilor medicale, administrare a afacerilor 
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, 
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  de 
cărucioare  pentru  copii,  servicii  de  vânzare 
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găzduire de platforme de comunicații pe internet,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, programare de software
pentru platforme de comerț electronic, găzduire
de platforme de comerț electronic pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informații, programare de
software educativ, programare de pagini web,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
servicii de laboratoare medicale cu scop științific.
44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii medicale, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
mobile ale clinicilor medicale, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, furnizare
de informații despre servicii medicale, servicii
de consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de
furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei.

───────

cu  amănuntul  în  legătură  cu  echipamente 
sanitare, servicii  de vânzare cu amănuntul 
în legătură  cu  aparate  medicale, 
administrare a  afacerilor  pentru  spitale, 
administrarea centrelor  de  apeluri  pentru 
terți,  servicii administrative  privind  trimiterea 
pacienților, administrarea  magazinelor, 
realizarea  de evenimente  comerciale, 
organizare  și  realizare de  evenimente 
publicitare, administrare de planuri  de servicii 
medicale  preplătite,  servicii de  publicitate 
pentru  sensibilizarea  publicului la  probleme 
medicale,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
sau  en-gros  pentru  preparate farmaceutice, 
veterinare  și  sanitare  și  produse  medicale, 
administrarea afacerilor magazinelor de comerț 
cu  amănuntul,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură cu aparate medicale, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu instrumente medicale.
41. Editare de publicații, publicare de publicații
medicale, furnizare de publicații electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizarea de instruire online,
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet,  programare  (organizare  de 
programe) pe o rețea globală de calculatoare, 
servicii educative, dedivertisment și sportive, 
educație, divertismentși sport, consultanță în
materie  de planificare  de  evenimente 
speciale,  educație și  instruire,  furnizare  de 
centre  de  recreere, instruire,  instruire 
computerizată, instruireprofesională, instruirea 
angajaților,  pregătire  și  instruire,  organizare 
de  evenimente  recreative, organizare  de 
evenimente  de  divertisment  și evenimente 
culturale,  organizare  de  evenimente educative, 
coordonare  de  evenimente educative, 
coordonare  de  evenimente  culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii de formare pentru
asistente medicale, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente.

42. Găzduire de platforme pe internet,
dezvoltare de platforme de calculatoare, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
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(210) M 2021 06683 (111)181897
(151) 15/09/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

FLAVOSOL T
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice si medicale,
medicamente care contin propolis, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman.

───────

(210) M 2021 06685 (111)181466
(151) 15/09/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ORIGINALLY FRUTTIA KIDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,

uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06686 (111)181468
(151) 15/09/2021
(732) OCTAZONE SRL, MOLDOVEI

NR.1, BL. V1-3, ET. 4, AP 14, JUD.
IAŞI, PASCANI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NAMAHO GOOD
FOOD GOOD DAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.01.05; 26.01.18

clase:
29. Alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, extrate
din carne, carne friptă, carne preparată, carne
prăjită, produse din carne preparate, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
hamburgeri din carne de pui, chiftele din carne de

(591) Culori revendicate: rosu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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vită, produse din carne sub formă de hamburger,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
principal carne de pui, chipsuri de cartofi, cârnaţi,
cârnaţi în aluat.
30. Pizza, sandvişuri, plăcinte, clătite, clătite
sărate, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
intermediere comercială la cumpărarea şi
vânzarea online de produse şi servicii în
contextul comandării şi livrării, în special
prin mijloace electronice, inclusiv pe internet,
informații despre vânzarea de produse,
prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor in domeniul serviciilor
de alimentatie publica, catering, restaurant,
servicii publicitare pe internet pentru restaurante,
servicii de preluare comenzi telefonice pentru
terti, in domeniul alimentatiei publice, publicitate
si marketing, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou.
publicitate si comert en-gros si en detail cu
alimente gatite, produse de patiserie si cofetarie
in magazine specializate si prin comenzi
online, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, închiriere de spațiu publicitar pe site-
uri web, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie de
import-export, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, cu cafea, cu ceaiuri, cu produse
alimentare, cu ciocolată si cu deserturi.
43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi: apă plată, apă minerală și
bere dintr-o rulotă mobilă, restaurante

specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering pentru
evenimente, consiliere în domeniul culinar,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
catering, snack-baruri, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii ale bistrourilor, preparare
de mâncăruri, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.

───────

(210) M 2021 06687 (111)181682
(151) 15/09/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Aqua Magnesia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală, apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
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decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(210) M 2021 06688 (111)181729
(151) 15/09/2021
(732) MARCELA-CEZARINA VIERU,

STR. OLARILOR, NR. 11, JUD.
SIBIU, OCNA SIBIULUI, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PANDEMIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(cosmetice), întăritor pentru unghii (cosmetice),
produse pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, lac de bază pentru
unghii, materiale de acoperire pentru unghii,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
strat superior pentru lac de unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, straturi de acoperire
pentru sculptarea unghiilor, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale.

───────

(210) M 2021 06691 (111)181467
(151) 15/09/2021
(732) RAVI SILVER SRL, SOSEAUA

BUCURESTI-URZICENI, NR
235, BIROUL NR. 6B, JUDETUL
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VERDENA Iubim plantele
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

27.05.02; 05.01.05

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Servicii de publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, comert on-line.

3. Ojă de unghii, lac de unghii, gel pentru unghii,
cosmetice pentru unghii, bază pentru unghii

(591) Culori revendicate: mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06692 (111)181368
(151) 15/09/2021
(732) QUEEN LUXURY S.R.L., STR.

ŞELIMBĂRULUI, NR.173,
JUDETUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TIRGU MURES, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

X Centrum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
35. Managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), servicii de publicitate privind
industria automobilelor, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, servicii de înmatriculare
a automobilelor, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, servicii de
consultanță comercială privind deschiderea unei
reprezentanțe auto, furnizare de informații prin
internet privind vânzarea de automobile, servicii
de consultanță în afaceri privind deschiderea
unei reprezentanțe auto în sistem de franciză,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare

cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, vânzare prin licitație a vehiculelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de publicitate privind vânzarea
de vehicule motorizate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, regruparea
în avantajul terţilor a masinilor, autovehiculelor,
automobilelor si a altor vehicule (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, regruparea
în avantajul terţilor a pieselor de schimb
si accesoriilor pentru automobile si alte
vehicule (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, showroom auto, servicii de comerț
cu autoturisme, servicii de comerț cu mașini,
servicii de comerț cu automobile si alte vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii.
37. Servicii de instalare și de
reparații in domeniul auto, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor,
întreținerea automobilelor, spălarea
autovehiculelor, vopsitul autovehiculelor,
reparații de automobile, spălătorii cu autoservire,
repararea tapițeriei autovehiculelor, curățare
completă pentru automobile, organizarea
reparației autovehiculelor terestre, montare
geamuri pentru autovehicule, montare parbrize
pentru autovehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii de curățare
pentru autovehicule terestre, vulcanizare de
anvelope de automobil (reparații), furnizarea
de servicii ale spălătoriilor automate, curățare
și spălare a autovehiculelor, servicii de
spălare de autovehicule, reparații și întreținere
de automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, servicii de schimb de ulei
pentru autovehicule, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, servicii de consiliere cu privire la
reparare autovehiculelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, verificare de

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, reparație,
întreținere, alimentare cu carburant și încărcarea
bateriilor pentru autovehicule, reparații și finisaje
de caroserii de automobile efectuate pentru terți,
spălarea mașinilor, reparații de mașini, revizii
generale de vehicule, întreținerea vehiculelor,
întreținere, service și reparare de vehicule,
montare (instalare) de accesorii pentru vehicule,
montare piese de schimb pentru vehicule,
inspecția vehiculelor înainte de reparații,
întreținere și reparații de vehicule, servicii de
spălare de vehicule, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de service pentru întreținerea
vehiculelor, servicii de service pentru repararea
vehiculelor, montare și reparații de anvelope de
vehicule, întreținere și reparații de vehicule cu
motor, servicii de garaje destinate întreținerii și
reparării vehiculelor cu motor, reparații, service
și întreținere de vehicule, reparare și întreținere
de piese de șasiu și de caroserii pentru vehicule,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și
de motoare ale acestora, reparare și întreținere
de vehicule cu motor și de piese ale acestora și
de motoare ale vehiculelor cu motor și de piese
ale acestora, lubrifierea automobilelor, finisare
de automobile, aplicare de motive decorative pe
automobile, service auto.

───────

(210) M 2021 06694 (111)181795
(151) 15/09/2021
(732) CASA BUMBAC TEXTIL SRL,

INTRAREA DALIEI, NR. 7,
CAM.1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

Casa Bumbac Textil by Edural

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 09.05.02; 15.03.03

clase:
24. Produse textile și înlocuitori, țesături
matlasate (lenjerii), lenjerii de pat cu falduri,
lenjerii de pat cu volane, materiale textile pentru
confecționarea lenjeriilor, huse (lenjerii) și pături
pentru pat, lenjerii de pat și fețe de mese, lenjerii
de pat din material textil nețesut, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, fețe de pernă,
pernă (fețe de -), fețe de pernă (fețe de pernă
tip plic), cearșafuri, lenjerie, lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, lenjerie de bucătărie,
baldachine (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față.

───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06695 (111)181469
(151) 15/09/2021
(732) SKIA REAL ESTATE S.R.L., STR.

MAXIM GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

skia real estate

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, desfășurare de vânzări
prin licitație, servicii administrative referitoare
la trimiteri către antreprenori generali în
construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
difuzare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, publicitate, publicitate
online, publicitate si marketing, realizare de
material publicitar, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
imobiliar, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare,

gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de
metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
analiză de marketing în domeniul imobiliar.
36. Servicii imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, afaceri
imobiliare, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, formare de consorții
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, finanțare în
domeniul proprietăților imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,

(591) Culori revendicate: albastru (Ral 
5022),verde (Hex #2F2949)
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consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru
bunurile imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, servicii

de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

───────

(210) M 2021 06697 (111)181806
(151) 15/09/2021
(732) SERBAN GHEORGHE

CONSTANTIN, STR.
MEMORANDUMULUI NR. 5,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AHA BISTRO and LOUNGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente hipice, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
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de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurant cu servire la
pachet, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de catering specializate
în tăierea jambonului pentru petreceri de
căsătorie și evenimente private, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite de
baruri, servicii de rezervare a meselor, preparare
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale

barurilor, servicii de bar cu servire de vin, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
oferite de rotiserii, servicii de terasă berărie,
servicii de somelier, servicii de restaurație pentru
recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurante de sushi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servii de barmani,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.

───────

(210) M 2021 06698 (111)181319
(151) 15/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETATII NR. 3, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DietLife

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, ape, băuturi nealcoolice

(591) Culori revendicate: verde inchis, 
verdedeschis, alb
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care conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi pe baza de
nuci și de soia, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe
bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de bufet salate, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 06702 (111)181632
(151) 16/09/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEŢ BACAU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51 ET. 1, SC. A, AP. 4, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

panimon

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
5. Produse de panificație pentru diabetici,
adaptate uzului medical.
30. Amidon de porumb modificat, amidon
natural pentru alimente, amidon de uz alimentar,
făină de amidon din grâu, făină din amidon
de orez, amidon din cartofi pentru alimente,
sirop de amidon pentru alimente, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de
porumb (de uz alimentar), derivați din amidon
pentru consum uman, sirop de amidon cu
gluten (mizu-ame), amidon de cartofi dulci
de uz alimentar, praf de sirop de amidon
pentru alimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
pâine, pâine cu umplutură, gustări care constau
în principal din pâine, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine proaspătă, pâine prăjită, pâine
crocantă, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
pâine integrală, pâine de malț, pâine la aburi,
biscuiți din pâine, pesmet din pâine, chifle moi
(pâine), pâine și chifle, pâine fără gluten, pâine
cu usturoi, pâine de secară, pâine cu stafide,
batoane de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine
făcută cu drojdie, pâine coaptă în prealabil,
pâine umplută cu fructe, lipii pentru sandvișuri
(pâine), pâine aromată cu condimente, preparat
de pâine cu malț, pâine cu semințe de soia,
pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu conținut scăzut de
sare, amestecuri pentru pâine integrală, aluat
de pâine, amestecuri pentru pâine, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,

(591) Culori revendicate: bej, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de arahide, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de făină,
zefir (produse de cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu
alune, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri din iaurt înghețate, aluat congelat pentru
prăjituri, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), biscuiți,
biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv, biscuiți sărați,
biscuiți micști, biscuiți olandezi, pâine prăjită
(biscuiți), napolitane rulou (biscuiți), aluat pentru
biscuiți, biscuiți de orez, torturi, preparate pentru
torturi, aperitive (tartine), aperitive sărate pe
bază de faină, cornuri, dulciuri (nemedicinale)

sub formă de eclere de ciocolată, prăjituri cu
cremă, covrigei moi, covrigei, covrigi glazurați
cu ciocolată, plăcinte, plăcinte cu legume,
plăcinte cu carne, plăcinte proaspete, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte cu iaurt congelate,
placinte cu măr, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu afine,
cocă crocantă preparată, pentru plăcinte, pateuri
cu ciocolată, pateuri de foietaj, aluat pentru
pateuri, coșulețe din foietaj pentru umplere cu
diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri de
pâine umplute, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, făină de aluat, făină de ovăz,
făină de soia, făină de copt, făină de cereale,
amestecuri de făină, făină de cartofi, făină de
mei, făină pentru pizza, făină pentru gogoși, făină
de secară, făină de nuci, făină de tapioca, făină
cu trufă, făină pentru prăjituri, făină de orez, făină
de grâu, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de hrișcă (pentru alimente),
terci din făină de orez, pesmet, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arpacaș pentru
alimentație umană, griș, griș procesat, grisine
groase, grisine subțiri, griș de porumb, budincă
de griș, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, mălai, gogoși
din mălai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse
de patiserie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de morarit, produse de
panificatie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor de cofetărie, produse de morarit,
produse de panificatie, produse de patiserie
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, de produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
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patiserie (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie, servicii de morărit.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei patiserii, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
bufet si gustari, servicii de restaurant, servicii de
cafenea, servicii de cofetarie.

───────

(210) M 2021 06703 (111)181470
(151) 16/09/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEŢ BACAU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51 ET. 1 AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PANEM NOSTRUM 1957
(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;

27.05.17; 29.01.12; 27.07.01

clase:

30. Făină de grâu, făină de secară, griș, griș
procesat, arpacaș de ovăz, pesmet, produse de
patiserie, produse de panificatie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu făină de grâu, făină de secară, griș, griș
procesat, arpacaș de ovăz, pesmet, produse
de patiserie, produse de panificatie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu făină
de grâu, făină de secară, griș, griș procesat,
arpacaș de ovăz, pesmet, produse de patiserie,
produse de panificatie, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor si anume făină de
grâu, făină de secară, griș, griș procesat,
arpacaș de ovăz, pesmet, produse de patiserie,
produse de panificatie, prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre făină de grâu, făină
de secară, griș, griș procesat, arpacaș de
ovăz, pesmet, produse de patiserie, produse de
panificatie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la făină de grâu, făină de secară,
griș, griș procesat, arpacaș de ovăz, pesmet,
produse de patiserie, produse de panificatie,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor făină de grâu, făină de secară, griș,
griș procesat, arpacaș de ovăz, pesmet, produse
de patiserie, produse de panificatie (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de panificatie si produse de
patiserie, servicii de morărit.

───────

(591) Culori revendicate: maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06707 (111)181597
(151) 16/09/2021
(732) LILIACUL S.R.L., STRADA

DOCTOR IOAN MIHALYI
DE APȘA NR. 15, JUDETUL
MARAMURES, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Liliacul

clase:
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise (jocuri), dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru
schiuri, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de biliard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de

tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri de masă, sănii
bob, aparate pentru culturism, aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii), aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit, nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf), unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot, mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf, cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.05
(591) Culori revendicate: Violet (Pantone 
             2351 C)
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divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu
velă pentru windsurf, machete de vehicule la
scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, piei de focă (învelitori pentru
schiuri), apărători de tibie (articole sportive),
fluturaşi (de badminton), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, schiuri, popice, popice (jocuri),
praştii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare de
antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, mese de tenis de masă,
ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti de

teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer de
jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, cochilii de protecție pentru sport,
etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres, articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
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alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii de
revizuire a articolelor din ziar, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,

publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicaţii,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online.

───────

(210) M 2021 06710 (111)181471
(151) 16/09/2021
(732) PIXELOTECA SRL, STR.

LOGOFAT STANCIU MIHOVEANU,
BLOC A21, SC. B, AP 9, JUDETUL
ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Editura TEMPORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Editare de publicații, editare de înregistrări
audio, editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare.

───────
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(210) M 2021 06715 (111)181864
(151) 17/09/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Orkla Pâine Bună
GUST AUTENTIC

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1001275/14.01.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Pâine Bună GUST AUTENTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.01; 24.17.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse dietetice și produse alimentare
pentru copii și sugari.
30. Făină, amestecuri de făină și preparate
făcute din cereale, pâine și produse de
panificație, specialități de panificație, produse
tradiționale de panificație și patiserie,produse
de patiserie și cofetărie, biscuiți și
produse zaharoase, deserturi, preparate sau
semipreparate.
35. Servicii de vânzare/comerț de produse
alimentare, servicii de agenții de import-export,
publicitate și reclamă.
39. Transport produse alimentare.

───────

(210) M 2021 06717 (111)181974
(151) 16/09/2021
(732) SC DISTRIBUŢIE PE GUSTATE

SRL, STR. PRIMAVERII NR.23,
SAT CÂRCEA, JUDETUL DOLJ,
COMUNA CÂRCEA, DOLJ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

MEZELURI DIN Bănie

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.01; 02.01.11

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, carne, carne afumată, carne ambalată,
carne (aspic de -), carne de curcan, carne de
pasăre, carne de mânzat, carne de porc, carne
de rață, carne de vânat, carne de vită, carne
pentru cârnați, carne preparată, carne uscată,
carne conservată, cărnuri sărate, felii de carne
de oaie, jambon, jumări de porc, măruntaie,
mezeluri, paste de carne, pastramă, produse
din carne preparate, salam, tobă, șuncă, bacon
(slănină), cârnaţi, cârnați cruzi, cârnați chorizo,
cârnați în aluat, caltaboş cu sânge/ cârnaţi
cu sânge, crevurşti, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,

(591) Culori revendicate: maro (PANTONE
7631 C), bej (PANTONE 7415 C) (591) Culori revendicate: auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor alimentare, a produselor din carne,
preparate din carne, mezeluri, din productie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
a produselor din carne, preparate din carne,
mezeluri, servicii de magazin fizic sau on-line
de comert cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
administraţie comercială, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 06718 (111)181825
(151) 16/09/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA,

PIATA PRESEI LIBERE NR.1,
CASA PRESEI, CORP A3, ET.4,
CAM.29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Dincolo de ceea ce știm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06720 (111)181867
(151) 11/10/2021
(732) TUDAN IT CONSULTING SRL,

STR. MOISE DOBOSAN NR.86A,
JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Daciasoft

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 03.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
rosu
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(210) M 2021 06721 (111)181472
(151) 16/09/2021
(732) ONEDIA DISTRIBUTION SRL, BD.

BIRUINTEI NR. 227, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Exovari

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj.

───────

(210) M 2021 06722 (111)182149
(151) 16/09/2021
(732) GEORGE-ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI, NR. 7, BL. 4, SC. A,
PARTER, AP. 1, SAT TOMEȘTI,
JUD. IAȘI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AllShopElectronics

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 27.05.01; 26.01.03; 26.04.09;
26.03.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Camere video de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, dispozitive de navigație gps,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
software pentru sisteme de navigație gps,
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
căști, căști stereo, căști audio, căști antifonice,
căști pentru telefoane, căști pentru muzică,
casti fara fir, căști fără fir, căști in-ear,
căști pentru telefoane inteligente, căști pentru
telefoane mobile, echipamente endoscopice de
uz industrial, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, MP3-playere, cutii pentru MP3
player, huse de protecție pentru playere MP3,
baze de andocare pentru MP3 playere, huse
pentru aparatură de citire a fișierelor în format
MP3, aparate pentru diagnosticarea motorului,
aparate pentru diagnosticare, altele decât cele
de uz medical, aparate de testare a transmisiilor

(591) Culori revendicate: alb, verde 
(Pantone354C)

(591) Culori revendicate: albastru, crem,
galben
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vehiculelor, aparate pentru testarea frânelor,
aparate pentru testarea materialelor, dispozitiv
de comandă pentru parcarea automată a
mașinilor, aplicații de calculator pentru comanda
parcării automate a mașinilor, senzori de
parcare pentru vehicule, sisteme electronice
de bord pentru asistență la parcare, sisteme
electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la parcare, camere video digitale,
camere video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru
media playere portabile, playere media mobile
care se poartă în combinație cu hainele,
dispozitive de diagnoză auto, artușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre

optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de
mixaj (aparate audio), aparate de mixaj audio,
aparate de procesare audio, aparate digitale
de redare a sunetului, aparate digitale de
redare de benzi audio, aparate de transmisie
și recepție pentru radiodifuziune, aparate de
securitate pentru procesarea semnalelor audio,
aparate digitale de redat muzica, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio, aparate
pentru antibruiaj, aparate mobile de transmisie
radio, aparate pentru efecte audio, aparate
portabile de înregistrare de sunet, aparatură
audio, aparate stereo pentru vehicule, boxe
de calculator, boxe de monitor, boxe fara fir,
boxe portabile, boxe pentru conferințe video,
boxe pentru aparate de redare cu disc, bureți
pentru căști, butoane pentru microfon, cabluri
adaptoare pentru căști, cabluri pentru boxe,
casetofoane, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști auriculare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, difuzoare
fără fir, dictafoane, difuzoare, console de mixaj
audio, console pentru căști, cuploare acustice,
cutii pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mufe pentru microfon, pedale pentru
controlul volumului, pedale wah-wah, pedale
pentru efecte electronice destinate utilizării cu
amplificatoare de sunet, playere de muzica
portabile, plăci de circuite audio, portavoce,
prize duble pentru căști, procesatoare de efecte
de chitară, procesoare de sunet, proiectoare
audio, radiocasetofoane, aparate de radio pentru
mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
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portabile, radiouri, radiouri alimentate cu
energie solară, radiouri portabile, raportoare
pentru alinierea cartușelor, receptoare audio,
receptoare radio, rezonatoare, selectoare de
canale radio, suporturi pentru boxe, suporturi
de fixare pentru difuzoare, afisaje electronice,
afișaje pentru vehicule, amplificatoare video,
aparate cinematografice, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate tv, aparate de supraveghere
vizuală, aparate digitale de înregistrare video,
aparate pentru efecte video, aparate video,
aparatură tv de recepționare prin satelit,
camere de televiziune, camere video 360º,
controlere pentru monitoare video, convertoare
pentru televiziune prin cablu, convertizoare
standard de televiziune, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică în
2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,

monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
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dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de

memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
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imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,

telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
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adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu:
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive de navigație GPS, senzori giroscopici
care folosesc funcții GPS, software pentru
sisteme de navigație GPS, aparate de sistem
de poziționare globală (GPS), transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
receptoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), căști,
căști stereo, căști audio, căști antifonice,
căști pentru telefoane, căști pentru muzică,
casti fara fir, căști fără fir, căști in-ear,
căști pentru telefoane inteligente, căști pentru
telefoane mobile, echipamente endoscopice de
uz industrial, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, MP3-playere, cutii pentru
MP3 player, huse de protecție pentru playere
MP3, baze de andocare pentru MP3 playere,
huse pentru aparatură de citire a fișierelor
în format MP3, aparate pentru diagnosticarea
motorului, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate pentru testarea
frânelor, aparate pentru testarea materialelor,

camere video de supraveghere, dispozitiv
de comandă pentru parcarea automată a
mașinilor, aplicații de calculator pentru comanda
parcării automate a mașinilor, senzori de
parcare pentru vehicule, sisteme electronice
de bord pentru asistență la parcare, sisteme
electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la parcare, camere video digitale,
camere video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru
media playere portabile, playere media mobile
care se poartă în combinație cu hainele,
dispozitive de diagnoză auto, artușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
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cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de
mixaj (aparate audio), aparate de mixaj audio,
aparate de procesare audio, aparate digitale
de redare a sunetului, aparate digitale de
redare de benzi audio, aparate de transmisie
și recepție pentru radiodifuziune, aparate de
securitate pentru procesarea semnalelor audio,
aparate digitale de redat muzica, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio, aparate
pentru antibruiaj, aparate mobile de transmisie
radio, aparate pentru efecte audio, aparate
portabile de înregistrare de sunet, aparatură
audio, aparate stereo pentru vehicule, boxe
de calculator, boxe de monitor, boxe fara fir,
boxe portabile, boxe pentru conferințe video,
boxe pentru aparate de redare cu disc, bureți
pentru căști, butoane pentru microfon, cabluri
adaptoare pentru căști, cabluri pentru boxe,
casetofoane, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști auriculare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, difuzoare
fără fir, dictafoane, difuzoare, console de mixaj
audio, console pentru căști, cuploare acustice,
cutii pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mufe pentru microfon, pedale pentru
controlul volumului, pedale wah-wah, pedale
pentru efecte electronice destinate utilizării cu
amplificatoare de sunet, playere de muzica
portabile, plăci de circuite audio, portavoce,
prize duble pentru căști, procesatoare de efecte
de chitară, procesoare de sunet, proiectoare
audio, radiocasetofoane, aparate de radio pentru
mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
portabile, radiouri, radiouri alimentate cu

energie solară, radiouri portabile, raportoare
pentru alinierea cartușelor, receptoare audio,
receptoare radio, rezonatoare, selectoare de
canale radio, suporturi pentru boxe, suporturi
de fixare pentru difuzoare, afisaje electronice,
afișaje pentru vehicule, amplificatoare video,
aparate cinematografice, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate TV, aparate de supraveghere
vizuală, aparate digitale de înregistrare video,
aparate pentru efecte video, aparate video,
aparatură TV de recepționare prin satelit,
camere de televiziune, camere video 360º,
controlere pentru monitoare video, convertoare
pentru televiziune prin cablu, convertizoare
standard de televiziune, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică în
2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu LEDuri (LED), ecrane de afișare cu
cristale lichide, ecrane de afișare video care
se poartă în combinație cu hainele, ecrane
LCD de dimensiuni mari, ecrane de computer,
ecrane de proiecție, ecrane de proiecție pentru
filme artistice, ecrane de televizor, ecrane
fluorescente, ecrane optice pentru vizualizare,
ecrane interactive cu imagini grafice, ecrane
tactile, ecrane plate flexibile pentru calculatoare,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de televizor, filtre pentru
televizoare, firme de neon, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, huse pentru
aparate cinematografice, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, LCD
(ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
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monitoare comerciale, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini LED, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
LEDuri (LED), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (LCD),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdTV), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,

dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
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memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau

imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
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telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,

adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.

───────

(210) M 2021 06725 (111)181776
(151) 24/09/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVARE CULTURALA
SI ARTISTICA RAWW, STR.
GHERDEAL NR. 86, JUD. SIBIU,
GHERDEAL, 557066, SIBIU,
ROMANIA
ASOCIATIA MINIMORUM, STR.
SOMARTIN NR. 213, COMUNA
BRUIU, JUD. SIBIU, SOMARTIN,
SIBIU, ROMANIA

(540)

VENETIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Organizare și coordonare de expoziții de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
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managementul activităților de impresariat
artistic.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, servicii al caror scop
esential este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de prezentare
a operelor de arta plastica sau literatura
publicului, in scopuri culturale sau educative,
activitati de divertisment, sportive si culturale,
organizarea spectacolelor, organizarea de
seminarii, organizarea de cursuri, organizarea
de expozitii, educatie muzicala, formare
muzicala, divertisment muzical, impresariere de
artisti, organizarea de evenimente culturale si
artistice, servicii culturale, servicii educationale
si de instruire referitoare la arte si mestesuguri.,
servicii muzicale, management artistic,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
organizarea spectacolelor, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe cu privire
la educație, organizarea de conferințe în
scopuri recreative, organizarea de conferințe
referitoare la educație, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
tabere de recreere, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
educație muzicală, servicii de educație muzicală,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea
și conducerea de seminarii, organizarea de
seminarii în domeniul publicității, organizarea
de seminarii în scopuri recreative, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de ateliere și seminare,
organizarea de expoziții de artă, servicii de
expoziții de artă.

───────

(210) M 2021 06726 (111)181473
(151) 16/09/2021
(732) MAGROT STYLE SRL, STR.

MIHAIL STURZA NR. 22, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700267, IAȘI, ROMANIA

(540)

magrot
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Ceasuri, ceasuri electrice
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, curele de piele
pentru bagaje, curelărie realizată din piele,
curele de umăr din piele, curele de umăr, curele
din imitație de piele, curele din piele, port-
carduri de piele, port-carduri din imitație de piele,
produse din piele brută de ros pentru câini,
serviete din piele, șireturi din piele, șnururi din
piele, articole de voiaj, bagaje, bagaje (genți),
bagaje (pentru călătorie), bagaje de călătorie,
bagaje de mână, borsete, borsete pentru bărbați,
borsete pentru scutece, borsete pentru unelte,
vândute goale, borsete și genți de purtat la
brâu, cadre de pus în spate pentru transportul
copiilor, casete pentru accesorii de frumusețe,
casete pentru monede, rucsacuri pentru purtat
copii, cufere (de voiaj) din împletitură de răchită
kori, cufere (bagaje), cufere și geamantane,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, curele pentru genți de mână, curele
pentru portmonee, cutii de machiaj, cutii de
pălării, pentru voiaj, cutii de transport, cutii
din imitații de piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru corespondență și documente
de valoare, cutii pentru cravate, pentru voiaj,
cutii pentru cravată, cutii pentru cărți de vizită
(portvizite), mape pentru documente, mape
pentru documente (marochinărie), dosare pentru
conferințe, etichete de cauciuc pentru bagaje,
etichete de plastic pentru bagaje, etichete
metalice pentru bagaje, etichete pentru bagaje,
etichete pentru bagaje (articole din piele), etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee), eșarfe
portbebe, geamantane, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, geamantane pentru
sejururi scurte, genți, genți boston, genți care pot
fi spălate, pentru articole de toaletă, genți casual,
genți cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genți de
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călătorie, genti de voiaj din materiale plastice,
genți de cumpărături din piele, genți de lucru,
genți de mână, genți de mână (poșete), genți
de mână pentru bărbați, genți de plajă, genți
de pânză, genți de seară, genți de stradă, genți
de transport universale, genți de umăr, genți de
umăr pentru copii, genți de voiaj cu rotile, genți de
voiaj din imitație de piele, genți de voiaj din piele
pentru haine, genți de voiaj din pânză, genți de
voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru pantofi,
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți
din blană sintetică, genți din imitatie de piele,
genți din piele, genți din pânză, genți diplomat,
genți diplomat pentru documente, genți fabricate
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți mici de voiaj (pentru sejururi
scurte), genti pentru farduri vandute goale,
genți multifuncționale pentru atleți, genți pentru
accesorii de tricotat, genți pentru camping,
genți pentru cosmetice (fără conținut), genți
pentru cosmetice vândute goale, genți pentru
cumpărături fabricate din piele, genți pentru
curieri, genți pentru cărți, genți pentru drumeții,
genți pentru gimnastică, genți pentru haine, genți
pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți pentru
instrumente și partituri (muzică), genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți pentru scule, goale, genți
pentru scutece, genți pentru sport, genți pentru
unelte (neechipate) pentru motociclete, genți
pentru șa, genți pentru școlari, genți scoțiene,
genți servietă, genți sport de uz general, genți
sportive, genți stil bandulieră, genți sub formă
de tub, genți tip sac, genți și portofele din piele,
gentuțe cosmetice, gentuțe universale de purtat
la încheietura mâinii, genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, genți universale de
sport cu rotile, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse de voiaj pentru articolele de îmbrăcăminte,
huse pentru bagaje, huse pentru costume,
huse pentru costume, cămăși și rochii, huse
pentru pantofi, huse pentru îmbrăcăminte, pentru
voiaj, huse pentru încălțăminte, huse speciale
adaptate pentru transportarea bastoanelor
pliante de mers, închizători pentru portmonee
de mărunțis, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), mape (portdocumente), mape pentru
documente, mape pentru foi, mape pentru
transportul documentelor, mape pliabile pentru
documente, mape port-desen (geamantane),
marsupii pentru transportul bebelușilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, mini-rucsacuri,
mânere (genți), mânere de valiză, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
neseseruri vândute goale, plase de cumpărături,
plase din fetru, port-abonament, port-
bebe, portbebeuri (marsupii tip fașă sau

hamuri), portbebeuri pentru transportul copiilor,
portcarduri (marochinărie), portchei, portchei
din imitații de piele, portchei din piele,
portmantouri, portmonee, portmonee de piele,
portmonee de uz general, portmonee din metale
prețioase (pentru monede), portmonee din
piele, portmonee (produse din piele), portmonee
fabricate din metale prețioase, portmonee, nu din
metale prețioase, portofele, portofele atașabile
la curea, portofele cu compartimente pentru
carduri, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din metale prețioase, portofele
din piele, portofele din piele pentru carduri
de credit, portofele din piele pentru cardurile
de credit, portofele fixate la încheietura mâinii,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele (nu
din metale prețioase), portofele pentru carduri,
portofele pentru monede neconfecționate din
metal pretios, poșete, poșete de damă, poșete
de mână, poșete de mână care nu sunt
confecționate din metale prețioase, poșete
de seară, poșete din imitație de piele,
poșete din piele, poșete din zale împletite,
poșete mici (genți de mână), poșete mici
de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamori-
ire), poșetuțe tip minodiere, pungi personalizate
suveniruri, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, randsels (ghiozdane japoneze),
ranițe, ranițe (rucsacuri), rucsacuri, rucsacuri
cu rotile, rucsacuri de munte, rucsacuri de
zi, rucsacuri mici, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri pentru
drumeții, sacoșe pentru provizii, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
de umăr, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe cu
șireturi, saci pentru haine, saci pe rotile, saci
din material tip prosop, saci de voiaj, saci
de compresie adaptați pentru bagaje, rucsacuri
tip raniță, rucsacuri pentru transportat copii,
sacoșe reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe
textile pentru cumpărături, serviete, serviete
(articole din piele), serviete (marochinărie),
serviete din imitație de piele, serviete diplomat,
serviete pentru bărbați, săculețe, săculețe pentru
machiaj, chei și alte obiecte personale, săculeți
cu cordon, săculeți din piele, genți pentru
școlari, serviete pentru școlari, serviete pentru
documente, serviete pentru școlari, serviete și
genți diplomat, genți pentru sport, structuri pentru
genți de mână, suporturi de prins pe corp
pentru transportul copiilor, suporturi din imitație
de piele pentru cărți de credit, suporturi din
piele pentru cărți de credit, suporturi pentru
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bancnote, suporturi pentru carduri (portofele),
suporturi pentru carduri de credit, din piele,
suporturi pentru cărți de credit, suporturi pentru
cărți de vizită, suporturi pentru cărți de vizită
sub formă de portofele, suporturi pentru etichete
de bagaje, truse de ras vândute goale, truse
de scule, din piele (goale), truse de toaletă
(fără conținut), truse de toaletă (marochinărie),
truse de unelte vândute goale, truse de voiaj,
tășcuțe japoneze (shingen-bukuro), valize cu
rafturi intergate, valize cu rotile, valize de piele,
valize pe rotile, cufere de voiaj, saci de voiaj,
truse de voiaj (marochinărie).
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, incluse
în această clasă, articole de porțelan pentru
uz decorativ, articole de sticlărie, obiecte de
artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă
murală din ceramică în 3D, artă murală din
lut ars în 3D, artă murală din porțelan în 3D,
artă murală din sticlă în 3D, artă murală din
teracotă în 3D, bibelouri de porțelan, busturi
din porțelan, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
pământ ars sau sticlă, busturi din porțelan,
teracotă sau sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, busturi realizate din
porțelan, busturi realizate din sticlă, busturi
realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, decorațiuni de perete din porțelan,
decorațiuni de perete din teracotă, figurine
confecționate din sticlă decorativă, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine din sticlă, figurine
din sticlă colorată, figurine din teracotă, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, figurine
ornamentale realizate din porțelan, figurine
realizate din ceramică, figurine realizate din
porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2021 06727 (111)181557
(151) 16/09/2021
(732) EMRAH YIGIT, STR. STEJARULUI

109, BL 2, AP 22, JUD. ILFOV,
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MANSFIELD WEAR
CO. SLIM FIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 15.03.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(591) Culori revendicate: albastru 
(HEX#2E2F80, HEX #2C2E81)
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(210) M 2021 06729 (111)181868
(151) 17/09/2021
(732) HEALTHY SPINNING SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL NR.16 A, CORP
C2,ET.1, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
HEALTH CONSTRUCT SRL, STR.
MIHAI VITEAZUL NR.16 A, CORP
CLĂDIRE C2,ET.1, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
BRONZEANDFUN SRL, STR.
MIHAI VITEAZUL NR.16 A, CORP
C2,ET.2, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Health FITNESS
CENTER GORILLA

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1001034
din data 12.01.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: " Health
" si " FITNESS CENTER ".

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
03.05.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii oferite de un centru de fitness.
44. Servicii oferite de saloane de bronzare,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
consultanță privind îngrijirea sănătății, servicii
cosmetice de îngrijire corporală

───────

(210) M 2021 06730 (111)181474
(151) 17/09/2021
(732) CINESADRA SRL, STRADA

SOARELUI, NR. 1, SAT GUGEȘTI
JUD. VRANCEA, COMUNA
GUGEȘTI, VRANCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Casa Ciuciur bucate de acasă

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
27.05.01; 07.01.09; 01.03.06; 01.03.15;
01.15.11

clase:
29. Carne si produse din carne, carne
proaspată, carne de porc, carne congelată,
carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscată, carne

(591) Culori revendicate: galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
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ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte și
concentrate de carne, cârnaţi, slănină, mezeluri,
salam, pastrame, specialități afumate: kaizer,
costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă,
cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve
de carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, feluri de mâncare preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri congelate care conțin
în principal carne, gustări pe bază de carne,
aperitive congelate constând în principal din
carne, babic, ghiuden, tobă, mititei.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate in clasa 29 (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerț în spațiu
fizic și online, cu amănuntul sau cu ridicata în
legătură cu produsele desemnate in clasa 29,
servicii de vanzare cu amănuntul printr-o rețea
de magazine proprii, prezentarea produselor
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
transport, distribuţie prin conducte şi cabluri,
parcare şi depozitare de vehicule, parcare şi
depozitare vehicule, ancorare.

───────

(210) M 2021 06731 (111)181475
(151) 17/09/2021
(732) BĂIȚA S.A., STR. CUZA VODĂ

NR. 9, JUD. BIHOR, STEI, 415600,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Dolomit de Băița DSB Un
produs Societatea Băița S.A.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.12; 05.03.13; 05.03.14; 14.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe, dolomit pentru scopuri industriale.

───────

(591) Culori revendicate: verde, roșu, 
negru,gri
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(210) M 2021 06732 (111)181718
(151) 17/09/2021
(732) IZOREF CONSTRUCTII SRL,

CALEA FLORESTI NR. 2C, BL.
A1C, AP. 34, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IZOREF

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.01.01;
27.01.02; 29.01.12

clase:
6. Căptușeli refractare pentru cuptoare, din
metal.
11. Cuptoare de uz industrial, cuptoare pentru
topirea metalelor, cuptoare de topit, cuptoare
pentru reciclarea metalelor, cuptoare rotative
(de uz industrial), cuptoare continue pentru
întărirea lacurilor, cuptoare continue pentru
călirea lacurilor, cuptoare pentru reciclarea
deșeurilor de metal, cuptoare pentru carbonizare
(de uz industrial).
19. Ciment refractar, ciment pentru cuptoare,
lucrări refractare din ceramică, mase refractare
din ceramică pentru căptușirea cuptoarelor
metalurgice, forme ceramice folosite în cuptoare
refractare, cărămizi ceramice folosite în cuptoare
refractare, blocuri refractare utilizate ca straturi
de protecție pentru cuptoare.
37. Instalare de cuptoare industriale, reparații
sau întreținere de cuptoare industriale.
40. Galvanizare.

───────

(210) M 2021 06735 (111)181476
(151) 17/09/2021
(732) TRANSEVREN SRL, STR.

CARAIMAN, NR 4, (SECTOR
MECANIC CONSTANŢA), JUDET
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TRQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
și servicii de informare a consumatorilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, furnizarea de informații referitoare
la compararea tarifelor de transport aerian
și a prețurilor hoteliere, furnizarea, stocarea
și extragerea de informații comerciale și de
afaceri, servicii în domeniul relațiilor publice,
servicii în domeniul publicității, servicii de
fidelizare a clienților și servicii de club de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/
sau publicitare, furnizarea de informații și
asistență comerciale pentru consumatori, agenții
de informații comerciale, publicarea de statistici,
servicii de prelucrare a informațiilor și a datelor,
studii de piață, marketing și în rețelele digitale,
sondaje de opinie, programe de recompensă,
servicii de comparare a prețurilor, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, programe
de fidelizare, consultanță și management în
domeniul călătoriilor și al planificării călătoriilor,
consiliere pentru consumatori, difuzare de
anunțuri publicitare, promovarea vânzărilor
(promovarea vânzărilor pentru terți), trimiterea
de corespondență directă, distribuirea de
materiale publicitare, distribuire de eșantioane,
publicitate directă prin poștă, publicitate, și
anume promovarea vânzărilor și comercializarea
de bunuri și servicii ale unor terți prin
intermediul rețelelor de comunicații electronice,
servicii publicitare pentru hoteluri, compilarea
informațiilor în baze de date informatice,

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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prelucrarea digitală a datelor, cereri de informații,
căutări în baze de date și pe internet pentru terți.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea unui site web
unde utilizatorii pot oferi evaluări, recenzii și
recomandări privind evenimentele și activitățile
de călătorie (furnizarea de forumuri pe internet),
medierea și închirierea timpilor de acces la o
bază de date, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), furnizarea
de forumuri online.
39. Servicii pentru furnizarea de informaţii
privind călătoriile sau transportul de bunuri de
către brokeri şi agenţiile de turism, precum şi
pentru furnizarea de informaţii privind tarifele,
orarele şi modalităţile de transport, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii de emitere de bilete pentru
călătorii, furnizarea de informații electronice
legate de călătorii și destinații, furnizarea de
informații despre vizite și excursii la evenimente
și locuri de interes, furnizarea de informații
privind călătoriile, rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), servicii de rezervare de
bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
oferite de agenții pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind călătoriile,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii privind călătoriile și vizitarea
obiectivelor turistice, servicii ale unei agenții
pentru organizarea de călătorii, servicii de agenții
de turism, servicii de organizare de circuite
turistice, servicii de organizare a călătoriilor,
efectuarea de evaluări și aprecieri, precum și
sintetizarea evaluărilor în domeniul călătoriilor,
servicii de informare cu privire la călătorii și
circuite turistice, informații de călătorie, servicii
care constau în informații privind călătoriile,
tarifele, orarele și mijloacele de transport,
stocarea datelor și documentelor stocate
electronic, organizarea călătoriilor și informații
despre acestea prin intermediul bazelor de
date computerizate sau al internetului, rezervări
de călătorie, organizare de tururi, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii și circuite
turistice, rezervări pentru călătorii.

recomandări cu privire la evenimente și activități
hoteliere (găzduire).
43. Servicii prestate de agenții pentru rezervări
la hotel, furnizarea de informații cu privire la
hoteluri, furnizarea de informații privind cazarea,
și anume clasificarea cazărilor prin acordarea de
stele, recenzii ale clienților și altele asemenea,
furnizarea de informații și anunțuri cu privire la
cazarea la hotel, evaluare de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, rezervare de locuri de
cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de agenție de turism,
și anume furnizarea de informații și rezervări
pentru cazare prin telefon, calculator și rețele
de comunicații electronice, servicii de furnizare
de hoteluri și de cazare către terți, și anume
furnizarea și transmiterea de informații, inclusiv
informații privind rezervările și plățile referitoare
la rezervări și rezervări de cazare și furnizarea de
evaluări hoteliere prin telefon, fax, poștă, curierat
sau prin intermediul rețelelor de calculatoare
și al rețelelor de comunicații la nivel mondial,
efectuarea de evaluări, evaluări, analize și
sinteze ale evaluărilor, analizelor și evaluărilor în
domeniul cazării, servicii electronice de informații
cu privire la hoteluri, servicii de agenție de
turism pentru rezervarea de cazare, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri.

───────

42. Actualizare de pagini de internet,
funcționarea motoarelor de căutare pentru
internet, servicii pentru securitatea datelor,
stocarea datelor, gestionarea datelor pe
servere, servicii de testare științifică, pregătirea
rapoartelor științifice, cercetare științifică,
furnizarea unui site web în care utilizatorii
pot oferi evaluări, recenzii și recomandări
cu privire la evenimente și activități de
călătorie (găzduire), furnizarea unui site web
în care utilizatorii pot oferi evaluări, recenzii și
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(210) M 2021 06736 (111)181477
(151) 17/09/2021
(732) LUKACS MIHALY-FERENC,

BADEN, AUSTRIA, AUSTRIA
(540)

PROFILE austro DACH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Lucrări de construcții.
───────

(210) M 2021 06737 (111)181478
(151) 17/09/2021
(732) PETRE NICULAE, STR.

PADURARILOR NR. 49, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA
RELU-FLORIN ABABE, STR.
ABRUD NR. 5, JUDETUL
CONSTANTA, EFORIE SUD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Jolie Village

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
lucrări de construcții.

───────

(591) Culori revendicate: gri, visiniu, 
rosu,negru

(591) Culori  revendicate:  negru  (Pantone  3 
C),auriu (Pantone 16-0947 TPX)
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(210) M 2021 06742 (111)181479
(151) 17/09/2021
(732) BRICOSTORE ROMANIA S.A.,

CALEA GIULESTI NR.1-3, ET.2,
SECTOR 6, ETAJ 2, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BRICO PREȚ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
20.01.11

clase:
9. Etichete electronice pentru produse.
16. Etichete din hârtie sau carton, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, hârtie
și carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, materiale
de desen și materiale pentru artiști, pensule,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, răspândirea
materialelor publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-
ul, cercetare de marketing, marketing în

cadrul editării produselor software, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, marketing
cu public ţintă, servicii de telemarketing,
optimizarea traficului site-urilor web, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 06745 (111)181705
(151) 19/09/2021
(732) BUTUFEI CONSULTING

SRL, ALEEA DONEA DIANA
ALEXANDRA NR. 2, BL. 32, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,
041528, ROMANIA

(540)

DOCTOR TOM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2021 06746 (111)181480
(151) 19/09/2021
(732) SC EXACOM VISION SRL,

STR.PIATA DOROBANTI NR.2,
BLOC 25A, AP.9, JUDETUL
BRAILA, BRAILA, ROMANIA

(540)

EXA VISION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Căşti audio, camere video, aparate
și instrumente științifice, pentru cercetare,
de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 485C)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut., camere video activate prin mișcare,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, dispozitive
audio și receptoare radio, boxe fara fir, căști,
casti fara fir, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști audio, căști audio pentru
aparate de transmitere a sunetelor, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
căști in-ear, căști pentru aparate electronice
portabile pentru jocuri, căști pentru telefoane,
căști pentru muzică, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, combinații de căști
cu microfon, cutii pentru căști, căști stereo,
echipamente fotografice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, adaptoare usb, carduri
de memorie, carduri de memorie pentru aparate
foto, memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
dispozitive de montare pentru camere, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), monturi de
obiectiv pentru aparate de fotografiat, camere
video portabile, camere video digitale, vârfuri
de pipete, seturi de accesorii pentru camere
video sport, kituri de accesorii pentru camere
video sport, ham pentru piept pentru camere
video sport, curea pentru prinderea camerelor
video sport pe cap, maner plutitor pentru
camere video sport, geanta de transport pentru
camere video sport, accesoriu pentru camere
video sport tip gat de lebada "j-hook", suporti
adezivi de prindere pentru camere video sport,
maner telescopic pentru camere video sport,
ventuza pentru prindere pe geam a camerelor
video sport, acceosrii pentru camere video
de actiune, accesorii pentru camere video
de actiune, accesorii pentru camere video de
actiune, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate de
înregistrare video (pvr), aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate cu afișaje video
montate pe cap.
11. Aparate de dezinfectare, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate

de dezinfectat, aparate de dezinfectare de
uz medical, aparate de iradiere cu raze
ultraviolete, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur folosite
în laboratoare, aparate de sterilizare cu abur,
de uz casnic, aparate de sterilizare pentru
uz medical, aparate pentru sterilizarea laptelui,
autoclave de sterilizare de uz medical, autoclave
(sterilizatoare), autoclave (altele decât cele de uz
medical), arzătoare germicide, autoclave pentru
sterilizare, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi germicide,
nebulizatoare pentru sterilizare, sterilizatoare
(altele decât cele pentru uz medical),
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizatoare cu
ultraviolete pentru bureți de cosmetică, de uz
casnic, sterilizatoare de toaletă cu uv pentru uz
casnic, sterilizatoare de uz casnic, sterilizatoare
de uz medical, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare pentru instrumente medicale,
sterilizatoare pentru instrumente stomatologice,
unități cu raze ultraviolete de sterilizare a apei,
de uz casnic, unități cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz industrial, aparate
de purificat aerul de montat pe vehicule,
aparate pentru circularea aerului, aparate pentru
recircularea aerului, centrale de tratare a aerului,
difuzoare de aer, dispozitive de inducție de aer
(ventilație), difuzoare liniare de aer, dispozitive
de răcire a aerului prin evaporare, aparate cu
ioni accelerați (pentru tratarea aerului), aparate
de filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de purificare a aerului de uz
comercial, aparate de purificare a aerului pentru
automobile, aparate de purificare a aerului
pentru cabine de aer curat, aparate de purificare
a aerului pentru dulapuri de aer curat, aparate
de purificare a aerului, de uz menajer, aparate
de umidificare a aerului, aparate de umidificare,
altele decât cele pentru uz medical, aparate de
uscat cu aer, aparate pentru filtrarea polenului,
aparate pentru purificarea aerului, aparate
pentru sterilizarea aerului, aparate pentru
umezirea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, filtre de aer pentru
uz casnic, instalații pentru purificarea aerului,
instalații pentru umidificare, instalații pentru
dezumidificare, mașini pentru purificarea aerului,
purificatoare de aer, purificatoare de aer (de
uz casnic), purificatoare de aer electrice,
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purificatoare de aer robotizate de uz casnic,
purificatoare de aer, de uz casnic, sterilizatoare
de aer, sterilizatoare de aer de uz casnic,
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
umidificatoare electrice, umidificatoare electrice
de uz casnic, umidificatoare pentru încăperi
(aparate).
18. Hamuri (harnașament), articole de
îmbrăcăminte pentru câini, articole vestimentare
pentru câini, curele din piele (șelărie), curele
de harnașament, hamuri pentru animale,
harnașament, harnașamente, lese de animale,
lese din piele, lese pentru animale, lese pentru
animale de companie, lese pentru câini, lesă
pentru lonjare, îmbrăcăminte pentru animale,
îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte pentru
câini, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale
de companie, care conțin informații medicale,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru pisici, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale.

───────

(210) M 2021 06747 (111)181672
(151) 19/09/2021
(732) APACIUC-HAR S.R.L., STRADA

TOPLITA NR. 147, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

CSÍKIVÍZ

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.15

clase:
32. Ape minerale şi gazoase, băuturi non-
alcoolice.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06750 (111)181978
(151) 20/09/2021
(732) SABINA POPA, STR. VASILE

ALECSANDRI NR.1C, VILA 2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

MP MURO PASTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Tapete murale, nu din materiale textile,
acoperiri pentru pereți din materiale textile,
articole decorative pentru perete (netextile),
articole pentru acoperirea pereților cu exceptia
carpetelor din materiale textile, borduri pentru
tapet, mural (tapiserii, cu excepția celor din
materiale textile), tapet, tapet cu efect vizual 3d,
tapet acoperit cu material textil, tapet de rășină
din vinil, tapet din material textil, tapiserii murale,
cu excepția celor din materiale textile, tapiserii
murale (elemente decorative pentru pereți
fabricate din material netextil), articole netextile,
decorative pentru pereți, lucrate manual.

───────

(210) M 2021 06751 (111)181529
(151) 20/09/2021
(732) PORTACOOL, LLC., 711 FM 2468

TEXAS, CENTER, 75935, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

PORTACOOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Unitati de racire prin evaporare pentru uz
industrial, divertisment, comercial, casnic si
agricol.

───────

(210) M 2021 06753 (111)181743
(151) 20/09/2021
(732) CREATIV PIXEDA S.R.L, SAT

MIHOVENI, NR 162, JUDETUL
SUCEAVA, COMUNA SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

PIXEDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Picturi, picturi artistice, reproduceri de
picturi, portrete sub forma de picturi, picturi
(tablouri) inramate sau nu, imprimeuri pe
panze, reproduceri artistice imprimate, materiale
imprimate, fotografii, fotografii imprimate,
albume fotografice, reproduceri fotografice,
invitatii, sabloane pentru tapete, hartie folosita
la fabricarea tapetului, fotografii inramate sau
neinramate.
27. Tapet.
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, servicii ale unui fotograf, servicii de
fotografie din drone, servicii educative in arta
fotografica, productie audio si video si fotografie.

───────
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(210) M 2021 06754 (111)181742
(151) 20/09/2021
(732) TRUTZI REAL ESTATE S.R.L,

STR. ALEEA VAMII NR. 26, SAT
SCHEIA, JUDETUL SUCEAVA,
COMUNA SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

VIVASY LOCUL
TĂU CU ZILE BUNE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.10; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
finantare imobiliara, investitii imobiliare,
gestionarea proprietatilor (imobiliare), servicii
de achizitii imobiliare, planificare de investitii
imobiliare, gestiune financiara a proiectelor
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare si de
proprietati, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare si a proprietatilor.

───────

(210) M 2021 06755 (111)182054
(151) 20/09/2021
(732) ELDA MAR PROD S.R.L., STR.

GENERAL MIHAIL CERCHEZ, NR.
5, BL. G1, SC. 1, ET. 3, AP. 50,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DR. PAPPA COFETARIE
SI PATISERIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.07.02

clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
2287CP), gri (Pantone 2336 CP)

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de brutărie, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane, dulciuri,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă.

───────

(210) M 2021 06756 (111)181481
(151) 20/09/2021
(732) ALEXANDRA MIRCEA, STR.

CAROL I NR 39, BL 14H1, AP
2, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
51, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

Dr. Alexandra Mircea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță în afaceri, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicatii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei.
41. Servicii de instruire în domeniul dentar.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, servicii stomatologice,
servicii de stomalogie estetică, consultaţii
stomatologice, asistenţă stomatologică, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,

furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere în domeniul stomatologiei.

───────

(210) M 2021 06759 (111)181482
(151) 20/09/2021
(732) CCB DEVELOPING 2018 SRL,

STR. ARISTIDE DEMETRIADE,
NR.1/5, CAMERA 6, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR.33 AP.07, JUD. TMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VESTA PROPERTIES GROUP

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

clase:
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
investiții imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, evaluări
financiare pentru imobiliare, evaluări financiare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, furnizare de locuințe permanente,
închirieri de locuințe (apartamente), punere la
dispoziție de locuințe, administrare de clădiri cu
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe.

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Construire de locuințe private, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
construirea de locuințe publice, construcții
civile, servicii de construcții civile, demolare
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construire de
fundații pentru structuri de construcții civile,
executare de cofraje pentru construcții civile,
instalare de schele pentru construcții civile,
servicii de construcții, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), construcții și reparații
de clădiri, reparații în construcții, reparații de
construcții.

───────

(210) M 2021 06761 (111)181483
(151) 20/09/2021
(732) PRIMUS PROTECT SRL, STR

DRISTORULUI, NR.97-119, BL.63,
SC.3, ET.6, AP.801, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIMUS PROTECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06762 (111)181312
(151) 20/09/2021
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TECHONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Adaptoare audio, aparate cu alimentare
regulată, aparate de alimentare cu energie
continuă, aparate de transmisie în rețea,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate pentru retea de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente
pentru controlul electricității, aparate și
instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii), aprinzătoare
piezo-electrice, bănci de încărcare, blocuri
de alimentare cu energie electrică, cabluri
scart, componente electrice și electronice,
convertoare alternativ-continuu, convertoare de
cc/ca, detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, filtre electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, alezoscoape, alezoscoape pentru
inspectarea lucrărilor, analizoare cu canale
multiple, analizoare de cromatogramă pentru
uz științific sau de laborator, analizoare de
energie electrică, analizoare de gaze de
ardere, analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, analizoare de spectre, altele
decât pentru uz medical, analizoare dimensiuni
nanoparticule, analizoare fotometrice (altele
decât cele pentru uz medical), analizoare
pentru determinarea acidității, analizoare
pentru dimensiunea nanoparticulelor, analizoare
petrochimice, analizoare prin fluorescență,
analizoare spectroscopice de fotoelectroni (nu
de uz medical), analizoare universale de
perturbații, aparate automate de dozare, aparate

(740) PETRINA BOJAN, STR. EFORIEI, 
NR.8, ET. 7, AP. 46, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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cu traductor, aparate de analiză pentru praf fin,
aparate de detectare și măsurare a distanței cu
ajutorul razei coerente (lidar) pentru vehicule,
aparate de dozaj, aparate de înregistrare de
date, aparate de măsurare a curenților de
aer, aparate de măsurare a luminiscenței,
aparate de măsurare a prafului, aparate de
măsurat pentru detectarea sateliților, aparate de
măsurat presiunea vântului, aparate de testare
a curenților de aer, aparate de testare pentru
diagnostic (altele decât cele de uz medical),
aparate declanșate prin introducerea jetoanelor
(mecanisme pentru), aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate numerice pentru
indicarea poziției, aparate pentru analiza aerului,
aparate pentru analiza alimentelor, aparate
pentru analiza hidratării pielii, nu de uz
medical, aparate pentru analize fizice (altele
decât cele pentru uz medical), aparate pentru
detectare și măsurare cu impulsuri de lumină
laser (lidar), aparate pentru diagnosticarea
motorului, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate pentru
indicarea sarcinii admisibile, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente de
fizică, aparate și instrumente de inspecție,
aparate și instrumente pentru măsurători
astrometrice, aparate și instrumente pentru
recunoașterea indicatoarelor rutiere, aparate și
instrumente pentru controlul vitezei vehiculelor,
aparate și instrumente pentru astronomie, benzi
termosensibile pentru indicarea temperaturii,
bușoane indicatoare de presiune pentru valve,
celule de sarcină, codoare rotative, comutatoare
de nivel, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, conuri de vânt
(indicatoare de vânt), dispozitiv de analiză pentru
gaze reziduale, dispozitiv pentru activarea
transductoarelor, dispozitive aeropurtate pentru
obținerea de date, dispozitive de analiză cu
raze X (altele decât cele de uz medical),
dispozitive de automatizare pentru locuințe,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de decuplare termomagnetice, dispozitive de
înregistrare a luminii soarelui, dispozitive
de înregistrare a rezultatelor profesionale,
dispozitive de măsurare, dispozitive de
testare și controlul calității, dispozitive pentru
analize fizice (altele cele decât pentru
uz medical), dispozitive pentru măsurarea
poluării aerului, dozimetre, echipamente pentru
controlul traficului aerian, echipamente și

instrumente de control (supervizare), etichete
indicatoare de temperatură, cu excepția celor
pentru uz medical, fonomotoare electrice,
hardware pentru urmărirea comportamentului
șoferilor, indicatoare automate de altitudine,
indicatoare cu lumină de neon folosite la
circuite electrice, indicatoare de electricitate,
indicatoare de fază, indicatoare de sarcină,
indicatoare digitale, indicatoare luminoase,
indicatoare termosensibile de identificare,
indicatori de sarcină admisibilă, instrumente
de monitorizare, instrumente electronice de
control, instrumente fotografice de topografie,
instrumente meteorologice, instrumente pentru
analizarea fotografiilor, instrumente pentru
împerecherea anvelopelor, întrerupătoare de
nivel de lichide, mecanisme pentru aparate
declanșate prin introducerea jetoanelor, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
mâneci de vânt decorative pentru indicarea
direcției vântului, mașini de identificare
devize, microcontrolere de joasă tensiune,
oscilografe pentru verificarea motoarelor,
panouri indicatoare, senzori cuplu de
torsiune, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme computerizate de analiză a
motoarelor de vehicule, sisteme de automatizare
pentru case, sisteme de control al vitezei
vehiculelor, sisteme de control pentru condusul
autonom destinate vehiculelor, sisteme de
detectare a dronelor, sisteme de detectare
automată a dronelor, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme electronice
de bord pentru asistență la menținerea sau
schimbarea benzii în timpul condusului, sisteme
electronice de bord pentru frânare automată,
sonde logice, stroboscoape, traductoare de
forță, traductoare de presiune, traductoare
electrooptice, traductoare lineare, traductoare
piezoelectrice, transductoare, transductoare cu
ultrasunete, transformatoare de înaltă frecvență,
aparate de localizare a obiectivelor (optice),
aparate de localizare a obiectivelor (telescopice),
aparate de urmărire a țintei (optice), aparate
de urmărire a țintei (telescopice), aparate
de verificare optică de uz industrial, aparate
optice cu raze infraroșii, aparate pentru
supravegherea țintei (telescopice), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
și instrumente optice, condensatoare optice,
cristale de referință pentru frecvență, defazoare
optice, deflectoare cu fascicul optic, filtre
de polarizare, filtre infraroșu, filtre optice,
filtre optice de sticlă, filtre pentru dispozitive
optice, huse pentru aparate optice, instrumente
optice care conțin oculare, lanțuri pentru
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ochelari și pentru ochelari de soare, lasere,
lentile, lentile antireflex, lentile brute, lentile de
contact cosmetice, lentile din material plastic,
lentile interschimbabile, lentile oftalmologice,
lentile optice, lentile optice brute, microscoape
cu led, obiective (optică), ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari
inteligenți, ochelari pentru machiaj, oglinzi
de inspecție, oglinzi de inspecție pentru
lucrări, oglinzi (optică), potențiatoare optice,
prisme (optică), prisme utilizate în optică,
produse de optică, protecții laterale pentru
ochelari, reflectoare optice, stereoscoape, sticlă
optică, sticlă pentru discuri faraday, șuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, alarme
și echipamente de avertizare, aparate de
control al securității, aparate de control contra
incendiului, aparate de mascare a sunetului
pentru a proteja confidențialitatea convorbirilor,
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate de scanare corporală cu raze
x pentru securitate, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, aparate
de securitate pentru lifturi, aparate de
semnalizare, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate electronice de
supraveghere, aparate holografice de securitate,
aparate pentru prevenirea furtului, altele decât
pentru vehicule, aparate pentru supravegherea
țintei (electrice), aparate pentru supravegherea
țintei (electronice), aparate și instrumente de
semnalizare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, articole reflectorizante
pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
autospeciale de pompieri, bărci de salvare,
bariere optice de siguranță, bastoane de mână
pentru siguranță, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, bătătoare pentru stingerea focului,
benzi adezive de securitate (magnetice), benzi
adezive de securitate (codificate), camere
retrovizoare pentru vehicule, cartele codificate
cu caracteristici de securitate pentru identificare,
colace de salvare cu telecomandă, conuri de
trafic, costume de zbor ignifuge, detectoare
de fum, dispozitive de control al accesului,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, dușuri de urgență, duze
pentru furtunuri de pompieri, echipament
de siguranță pentru stingerea incendiilor
din păduri, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
echipamente de avertizare în caz de urgență
pentru autostrăzi, echipamente de protecție
și siguranță, echipamente și instrumente de
salvare, etichete electronice, etichete electronice

de siguranță, extinctoare, furtun de stingere a
incendiilor, indicatoare de siguranță, lansatoare
de cablu pentru siguranță și salvare, lumini
intermitente de siguranță, mănuși rezistente la
foc, mașini pentru controlul securității razelor
x, măști de oxigen, nu de uz medical,
oglinzi de semnalizare, pompe de incendiu,
pompe de stingere a incendiilor, roboți pentru
supraveghere de securitate, senzori de fum,
senzori pentru protecția vieții private, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme de
siguranță electronice integrate pentru vehicule
terestre, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecția împotriva
incendiilor, sisteme de supraveghere video,
sisteme electronice de securitate pentru rețele
casnice, sonde de avalanșă cu senzori pentru
măsurat grosimea zăpezii, stație pentru spălarea
ochilor în caz de urgență, vehicule de stingere
a incendiilor, baze de date computerizate, benzi
înregistrate, conținut media, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, date înregistrate pe suport magnetic,
discuri compacte înregistrate, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preînregistrate, discuri preprogramate,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, film holografic, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
hărți digitale pe suport informatic, holograme,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, înregistrări magnetice, microfilme
sensibile expuse, orare electronice, plăci
reprografice (fotosensibile) (expuse), plăci
roentgen (expuse), altele decât cele de uz
medical, repertoare electrice sau electronice,
suporturi de date care conțin tipuri de caractere
memorate, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, suporturi de înregistrare (optice),
ceasuri inteligente, aparate radio cu ceasuri
încorporate, ceasuri pentru unități centrale
de procesare (cpu), ceasuri computerizate
cu funcție de recunoaștere a amprentei,
instrumente pentru măsurarea timpului
(exceptând ceasuri și ceasornice), dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri de
mână, ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, agende electronice,
agende personale electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, amplificatoare
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pentru claviaturi, amplificatoare pentru vehicule,
aparate de captare a datelor, aparate de
codare a cardurilor de credit (periferice
de calculator), aparate de control multiport,
aparate de copiere, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, aparate de înregistrare,
aparate de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate pentru codificarea
datelor, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate și instrumente de codificare și decodare,
aparate și instrumente multimedia, aparate și
instrumente radio, aparate telematice, aparate
terminale telematice, aparatură de codificare,
atenuatori, becuri indicatoare pentru aparate
de telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), aparate
de demagnetizare pentru benzi magnetice,
blocnotesuri electronice, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, cartele telefonice
cu credit, cd-drivere pentru calculatoare,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței
radio (rfid), codificatoare, codificatoare
magnetice, codoare optice, compensatoare
cu amplificator dublu, compresoare de
semnal, conectori multimedia pentru vehicule,
convertoare analogice, convertoare de
foarte înaltă frecvență, convertor analog-
digital, decodificatoare electronice, decodoare,
decodoare de semnal, demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive de codificare, dispozitive
de decodificare, dispozitive de imagistică
de uz științific, dispozitive de montare
pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, doze de
redare pentru aparate de telecomunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
emițătoare optice, etuiuri pentru telefoanele
celulare, expansoare audio, filtre color pentru
ecrane cu cristale lichide (lcd), generatoare
de date temporale, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare dvd,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),

jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri tft-lcd (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, preamplificatoare, procesoare
de modulație prin impulsuri codificate,
procesoare de voce, procesoare de vorbire,
receptoare optice, receptoare (pentru aparate de
telecomunicație), repetoare cu porturi multiple,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, scanere
cu intrare și ieșire digitală, senzori tactili pentru
ecranele capacitive, sintetizatoare de frecvențe,
sintonizatoare amplificatoare, stilouri magneto-
optice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi
fara fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
de codificare electronică, unități de codificare
electronice, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
magneți, filtre magnetice, electromagneți,
magneți de pus pe frigider, magneți de ștergere,
magneți de uz industrial, magneți decorativi,
magneți permanenți, magneți decorativi sub
formă de litere, pixuri magnetice, nuclee
magnetice, aparate de alimentare cu fascicul
ionic, aparate de implantare cu ioni, aparate
de ionizare, cu excepția celor pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de ozonizare (nu de
uz medical), dispozitive catodice de protecție
împotriva coroziunii, dispozitive pentru protecția
catodică, electrolizoare, filtre electrice (pentru
purificarea gazelor), ozonizoare (ozonizatoare),
uscătoare pentru straturi fluidizate, aparate
de oxigen pentru înotul subacvatic, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
aparate pentru respirat, altele decât cele de uz
medical, botoși pentru scufundări, bule de aer
pentru echipamente de scafandri, căști rigide
pentru scufundări, centuri cu greutăți pentru
scafandri, centuri cu greutăți pentru scufundări,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
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clipsuri pentru nas pentru scafandri, costume de
scafandru, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), greutăți, greutăți pentru scufundări,
mănuși de scafandru, măști pentru respirație,
măști pentru scafandri, măști pentru scufundare
liberă, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, ochelari pentru
scafandri, ochelari pentru scufundare liberă,
recirculatoare pentru scufundare, regulatoare de
oxigen, regulatoare pentru scufundări, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirație artificială, rezervoare de oxigen pentru
scufundări, măști de scafandru, tampoane de
urechi pentru scafandri, tuburi cu oxigen,
tuburi cu oxigen pentru scufundări, tuburi
de respirat sub apă, unități de salvare cu
aer comprimat pentru scufundări, veste de
salvare pentru scafandri, veste de salvare tip
jachetă pentru imersiune, ace de busolă pentru
măsurători topografice, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord), aparate
de control pentru zbor, aparate de localizare
cu raze infraroșii, aparate de navigație pentru
automobile, aparate de navigație subacvatice cu
sonar, aparate de poziționare globală, aparate
de reflectare a undelor radar, aparate de sistem
de poziționare globală (gps), aparate de urmărire
a țintei (electrice), aparate de urmărire a țintei
(electronice), aparate de urmărire a țintei (prin
satelit), aparate electronice de navigație, aparate
maritime de navigare, aparate pentru blocarea
radarelor, aparate pentru ghidarea aeronavelor
la aterizare, aerometre, acceleratoare de
particule, amplificatoare de genă, analizoare de
gaz, aparate audiovizuale folosite în scopuri
didactice, aparate automate de cromatografie
cu schimb de ioni, folosite în laborator, aparate
automate de cromatografie pentru laborator,
aparate biometrice de identificare, aparate cu
radioizotopi, altele decât cele de uz medical,
aparate cu vid pentru laborator, aparate de
cromatografie de lichide, pentru laborator,
aparate de cromatografie cu gaz pentru utilizare
în laborator, aparate de curățare cu ultrasunete
de laborator, aparate de diagnosticare pentru
verificarea alimentelor, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete pentru laborator, aparate de
distilare în vid pentru laborator, aparate de
electroforeză, nu de uz medical, aparate de
geofizică, aparate de ionizare pentru uz științific
sau de laborator, aparate de separare folosite
în laborator, aparate didactice, aparate pentru
învățământ și instruire, aparate pentru informații
meteorologice, aparate pentru culturi de celule
pentru laborator, aparate poligrafice, aparate
și instrumente pentru predare și instruire,
aparate și instrumente pentru microscopie,

aparate și instrumente de cercetare, aparate
și instrumente pentru chimie, aparate și
instrumente pentru predare, bancuri de probe,
biocipuri, biocipuri cu adn, densimetre, dopuri
pentru flacoane, dispozitive pentru instruire,
baterii pentru automobile, casetofoane pentru
automobile, boxe pentru automobile, centrală
telefonică automată, panouri de comandă
automată, instalații telefonice pentru automobile,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, etichete autocolante (magnetice),
etichete codificate autoadezive, aparate pentru
tipărirea automată a biletelor, servere pentru
automatizarea locuinței, distribuitoare automate
de bilete, case automate, mașini automate
de încasare, mașini automate de sortat bani,
aparate pentru vărsăminte și depozite automate,
mașini automate de sortat și numărat bani,
terminale electronice de încasare a taxei de
autostradă, automate de schimbat bancnote
în monede, mecanisme acționate cu monede
pentru distribuitoare automate, mecanisme
acționate cu monedă pentru porți de parcări
auto, adaptoare stereo pentru automobile,
echipamente audio pentru automobile, difuzoare
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, proiectoare cu focalizare
automată, proiectoare cu focusare automată,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, camere de unghi mort
pentru autovehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, dispozitive de
afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), aparate fotografice pentru filme cu
autodevelopare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, autotransformatoare,
comutatoare orare automate, întrerupătoare
automate în miniatură, comutatoare automate
de transfer, adaptoare de curent electric
destinate utilizării cu priza brichetă auto,
surse de curent conectate la aparate audio
folosite în autovehicule, cablaje electrice
pentru automobile, butoane pentru dezactivarea
airbagurilor pentru automobile, sisteme integrate
electronice de alarmă în caz de pericol
pentru automobile, sisteme integrate electronice
pentru evitarea pericolelor și a coliziunii
pentru automobile, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, dispozitive
de comandă pentru conducere automată
de mașini, dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, programe de
calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, dispozitiv de comandă pentru
parcarea automată a mașinilor, dispozitive
de comandă pentru conducere automată de
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vehicule, autocolimatoare, cronometre pentru
aparate automate, instrumente de măsură
automate, mașini pentru reglarea geometriei
roților la autovehicule, aparate pentru măsurarea
nivelului lichidelor folosite la autovehicule,
temporizatoare automate folosite la aparatele
pentru prepararea băuturilor, aparate de
verificare a vitezei la autovehicule, dispozitive
de control (automate), aparatură de comandă
(automată), aparatură de control automată,
comenzi de automatizare industrială, aparate
automate pentru controlul vidului, telecomenzi
pentru acționarea automată a supapelor, sisteme
de control automat al vitezei vehiculelor,
comenzi electronice pentru acționarea automată
a supapelor, comenzi electrice pentru acționarea
automată a supapelor, dispozitiv de înregistrare
a datelor pentru automobile, senzori solari
automați de urmărire, indicatoare automate
pentru presiune joasă în pneuri, avertizoare
automate de pierdere a presiunii în anvelopele
vehiculelor, avertizoare automate de pierdere
a presiunii in instalațiile pneumatice, aparate
pentru cromatografia automată, simulatoare
de instruire pentru conducere auto, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, brățări inteligente, brățări
de identificare codate electronic, camere video
de securitate, camere video de supraveghere,
camere video portabile, camere video digitale,
suporturi pentru camere video, obiective pentru
camere video, camere video de bord, camere
video pentru vehicule, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere video cu
funcționalități multiple, suporturi biped pentru
camere video, camere de filmat, camere de
filmat pentru difuzare, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
aparate de control de supraveghere (electrice),
aparate de supraveghere vizuală, aparate
electrice de supraveghere, software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
emitatoare si receptoare wireless, căști, căști
audio, căști stereo, casti fara fir, căști
pentru telefoane, căști pentru telefoane mobile,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
boxe portabile, sisteme audio-vizuale, sisteme
electronice de distribuire de semnale audio/
video, ochelari de realitate virtuală, căști
pentru realitate virtuală, acumulatori alcalini,
carcase de acumulatoare, alimentatoare pentru
acumulatoare, acumulatoare acționate prin
apăsare, încărcătoare pentru acumulatoare

electrice, acumulatori cu nichel-cadmiu,
acumulatori secundari cu litiu, telefoane fără fir,
boxe fara fir, comutatoare fără fir, transmițătoare
fără fir, receptoare fără fir, încărcătoare fără
fir, aparate telefonice fără fir, aparate de
comunicație fără fir, receptoare (audio, video)
fără fir, amplificatoare de semnal fără fir,
mouse-uri de calculator fără fir, dispozitive
fără fir pentru rețele locale, componente de
calculator periferice fără fir, căşti fără fir pentru
calculatoare tableta, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, boxe, cabluri
pentru boxe, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, cabluri telefonice,
port telefon mobil, prize pentru telefon, huse
pentru telefoane, huse de videocamere, huse din
pânză sau material textil pentru telefoane mobile.

───────

(210) M 2021 06763 (111)181484
(151) 20/09/2021
(732) IMPAR SRL, STR.LEMNARILOR

NR.14/B, JUDEŢ HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

CARMAX

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Truse de prim ajutor, pansamente de prim
ajutor.
6. Canistre de combustibil din metal, cabluri de
tractare din metal, chingi din metal pentru marfă.
7. Compresoare, compresoare (compactoare)
pentru colectarea deșeurilor cu vehicule,
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compresoare centrifugale, compresoare axiale,
compresoare cu piston, compresoare de
aer, compresoare de aer pentru vehicule,
compresoare de gaz, compresoare pentru
supraîncărcarea motoarelor cu combustie
internă, generatoare de gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor flexibile, pompe,
compresoare și suflante, compresoare de aer
pentru sisteme de aer comprimat la vehicule,
pompe aspirante, pompe de apă pentru vehicule,
pompe de drenare cu ulei, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe de aer
(instalații de garaje), pompe pentru extracția de
gaze (mașini), pompe de ulei pentru vehicule
terestre, pompe de combustibil pentru vehicule
terestre, pompe de combustibil pentru vehiculele
cu motor, pompe de ulei pentru motoare de
vehicule terestre.
9. Suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, prize, fișe și alte dispozitive de cuplare
(conexiuni electrice), prize de extensie pentru
telefoane, prize de telefon, prize electrice.
12. Prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, vehicule (prelate adaptate pentru),
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vehicule, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru remorci ale vehiculelor, capace de roți
(pentru vehicule), capace de butuc ornamentale
pentru vehicule, capace ornamentale de roți
pentru vehicule, capace de ventile pentru
anvelopele de vehicule, huse pentru volan, huse
pentru scaune de vehicule, huse retractabile
pentru vehicule transportatoare de mărfuri, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse adaptate pentru vehicule.
20. Canistre pentru combustibil (nemetalice).
21. Perii de spălat, perii, ștergătoare (perii).
22. Chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor, chingi nemetalice pentru
manipularea greutaților, chingi din frânghii pentru
încărcături, chingi din material textil pentru
încărcături, chingi de tracțiune fabricate din
materiale textile, chingi pentru marfă din frânghie
sau țesătură.

───────

(210) M 2021 06766 (111)181315
(151) 20/09/2021
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Romania's Grand Pairing Tour
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bauturi non-alcoolice, ape minerale si
gazoase, bauturi din fructe si sucuri de fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea bauturilor.
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2021 06767 (111)181485
(151) 20/09/2021
(732) HERMES GUARD SECURITY,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 1,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HERMES GUARD SECURITY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 06768 (111)181486
(151) 20/09/2021
(732) WELIVTIM SRL, ALEEA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

Pita Jinarilor

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.13;
03.04.11; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, pâine, pâine proaspătă, pâine
multicereale, pâine integrală, pâine de secară,
concentrate de pâine, chifle moi (pâine), pâine și
chifle, pâine făcută cu drojdie, preparat de pâine
cu malț, aluat de pâine, batoane de pâine, pâine
aromată cu condimente, gustări care constau
în principal din pâine, produse de patiserie,
produse de patiserie proaspete, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, alimente
preparate din cereale, preparate din cereale
care conțin tărâțe, preparate din cereale care
conțin tărâțe de ovăz, amestec de făină pentru
alimente, mâncăruri pe bază de făină, preparat
din cereale (făină alimentară), amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cornuri, pateuri

(produse de patiserie), deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, publicitate, publicitate
online, promovarea afacerii (publicitate), servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți
și menținerea bazei de clienți existente,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți.

───────

(210) M 2021 06772 (111)181487
(151) 20/09/2021
(732) S.C. AGRINVEST GARDEN

S.R.L., SOS. BRAILEI, NR.9,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Agrinvest Garden

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.03.13

CAMINULUI NR.7,SC.B, ET.9, 
AP.34, JUDEŢCOVASNA, 
SFANTU GHEORGHE,520020, 
COVASNA, ROMANIA
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(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci neprocesate, plante vii, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole brute, produse forestiere
neprocesate, produse horticole neprocesate,
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
copaci și produse forestiere, flori, gazon
natural, malțuri și cereale neprocesate, reziduri
de plante (materiale brute), semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
alac neprocesat, arbuști ornamentali naturali,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
fructe longkong proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
neprelucrate, anghinare, proaspete, arahide
neprelucrate, arahide proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, arbuști de durian,
ardei chilli, ardei chilli neprelucrați, ardei
gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, asmățui, proaspăt,
avocado neprelucrat, avocado proaspete, bacă,
fructe proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe
neprelucrate, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, bame proaspete, banane din specia
musa paradisiaca plantains) proaspete, banane
proaspete, boabe crude de cacao, boabe de soia
proaspete, bob proaspăt, boysenberries (hibrizi
între mure și zmeură creați de rudolph boysen)
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, busuioc
proaspăt, caise neprelucrate, caise proaspete,
carambola proaspăt, cartofi, cartofi dulci,
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam), cartofi
neprelucrați, castane de apă proaspete, castane
proaspete, castraveți proaspeți, castraveți
țepoși proaspeți, chili proaspăt, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, cimbru proaspăt,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice,
proaspete, coacăze negre proaspete, coacăze
roșii proaspete, coacăze roșii, proaspete,
copra, coriandru proaspăt, coșuri cadou cu
fructe proaspete, culturi de salată, curmale
neprelucrate, curmale proaspete, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole adzuki proaspătă, fasole fava proaspătă,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fructe și

legume proaspete, fructe brut sub formă de
bobițe, fructe proaspete de sapodilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
păducel, fasole roșie, crudă, fistic proaspăt,
flori proaspete comestibile, fructe durian
proaspete, fructe cu coajă lignificată proaspete,
fructe de guava proaspete, fructe de kiwi,
proaspete, fructe de palmier proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe ecologice, proaspete,
fructe goji proaspete, fructe kaki japoneze,
proaspete, fructe lychee neprocesate, fructe
neprelucrate, fructe noni proaspete, fructe
proaspete, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de mangustan, fructe proaspete de
myrica, fructe proaspete de naranjilla, fructe
tropicale proaspete, fructul pasiunii proaspăt,
frunze aromate proaspete ale arbustului de piper
japonez (sansho), frunze de ceai neprocesate,
frunze de muștar, proaspete, frunze de
perilla, proaspete (shiso), ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ghirlande proaspăt tăiate,
graviola proaspătă, grepfrut, grâu incolțit
proaspăt, guave-căpșună proaspete, gulii
proaspete, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
hașme, proaspete, hașmă nepreparată, hovenia
acerba, proaspătă, hrean japonez comestibil,
proaspăt (wasabi), hrean, proaspăt, iarba
mâței (proaspătă), iarbă de grâu (khorasan),
proaspătă, iarbă grasă, legume proaspete,
boabe de ienupăr, ierburi neprelucrate, ignam
chinezesc proaspăt, jaca proaspăt, jumătăți de
mazăre verde, proaspete, kumquat, legume
asiatice cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
caju proaspete, mere de zahăr (annona
squamosa) proaspete, mere neprelucrate, mere
proaspete, mere proaspete din specia syzygium
samarangense, merișoare proaspete, micro
plante proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți, morcovi
albi proaspeți (arracacha), moșmoane japoneze,
proaspete, muguri de xiang chun (toona
sinensis), legume proaspete, muguri proaspeți
de fasole verde, mure galbene proaspete, mure
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proaspete, nuci neprocesate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
de cola, nuci de cola proaspete, nuci de
ginkgo proaspete, nuci neprelucrate, nuci pecan
proaspete, nuci proaspete, oregano proaspăt,
orz pentru bere, papaia proaspete, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde, salate vii, salate verzi, salak
proaspete, rădăcină de yacon, proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, rădăcini proaspete
de lotus, rădăcini pentru consum animal, rucola
proaspătă, portocale roșii proaspete, porumb
dulce (proaspăt), praz japonez proaspăt, praz
proaspăt, prune, proaspete, radicchio proaspăt,
rizomi comestibili proaspeți, rodii, rozmarin
proaspăt, roșcove, crude, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, roșii prunișoare
proaspete, rubarbă, proaspătă, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,
semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
neprelucrat, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză bok choy proaspătă, varză
chinezească napa, proaspătă (baechu), varză
creață proaspătă, varză de bruxelles proaspătă,
varză neprelucrată, știuleți de porumb dulce
neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja), zmeură proaspătă,
arpagic proaspăt, coroane de flori proaspăt
tăiate, coronițe din ierburi uscate de uz decorativ,
frunze de cartofi dulci, proaspete, ginseng
neprelucrat, ginseng proaspăt, plante fructifere
vii, plante de sparanghel, plante de pepinieră,
plante în ghiveci, pănuși de porumb uscați de uz
decorativ, hamei, ierburi (plante), ierburi pentru
consumul uman sau animal, lăstari de usturoi
proaspeți, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mentă (plante), plante agățătoare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante cu
flori, plante cu frunze, plante de aloe vera,
plante de apartament, plante de canabis,

plante de cânepă, plante de in (semințe de
in), butuci de viță de vie, trestie de zahăr
nepreparată, vetricea (plante), urzici, trestie de
zahăr, trandafiri (plante), răsaduri de hamei,
răsaduri, rădăcină proaspătă de brusture, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii, rădăcină
de clopoțel chinezesc (doraji), rizomi vii, plante
uscate, plante uscate pentru decorare, plante
verzi naturale de uz decorativ, plante proaspete,
plante pentru iazuri (vii), plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante naturale
cu microorganisme simbiotice, plante naturale,
plante leguminoase, pomi fructiferi, arbuști
fructiferi.

───────

(210) M 2021 06773 (111)182129
(151) 20/09/2021
(732) RAMAGA SRL, STR. RODNEI NR.

16, JUDET VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

SorAna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  produse de dezinfecție, alcool sanitar.

───────
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(210) M 2021 06777 (111)181488
(151) 20/09/2021
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA, NR. 16 BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

Radiestezia mileniului 3
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul
unor platforme de internet proprii sau terțe, într-
o rețea computerizată, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții, campanii online
sau offline, conexe și accesorii, informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri, servicii de comerț cu amănuntul
sau en-gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin
magazine şi comenzi prin internet de cursuri
de specialitate, editate, printate, video, audio
sau online prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
internet, astfel încât terții să le cunoască şi să le
achiziționeze comod.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri sau traininguri online
sau offline, cursuri prin corespondență și
la distanță, elaborare si publicare de carti
si cursuri educative, de dezvoltare si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și divertismentului, furnizarea
de informații în materie de educație, organizarea
de examene pedagogice, organizarea de cursuri
pentru pregătirea examenelor, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, organizarea
și coordonarea de evenimente de divertisment
în scop educativ, de divertisment și recreațional,
programe audio/video online, productie video,
programe de radio si televiziune, emisiune
de televiziune, toate acestea online sau

offline, webinarii, furnizarea de programe tv,
nedescarcabile, prin servicii de transmitere video
la cerere (video on demand), organizare si
sustinere de evenimente, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate, servicii
oferite de biblioteca electronica, servicii de
punere in pagina, altele decat in scopuri
publicitare, publicarea cartilor, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cartilor si jurnalelor
electronice, furnizare online de publicatii
electronice, activitati culturale si educationale.

───────

(210) M 2021 06778 (111)181489
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Club Help Net Senior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
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vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care contin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice si minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din

magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru imbunatatirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amanuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vanzare cu amanuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu suplimente
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alimentare, servicii de vânzare cu amanuntul
in legatura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amanuntul in legatura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legatura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vanzare
cu amanuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (in afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in retele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amanuntul, ridicata si
online in legatura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.

44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informatii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informatii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescriptie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informatii oferite pe
internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informatii despre
suplimente dietetice si nutritie, servicii medicale,

servicii de ingrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sanatatii, servicii de furnizare de informatii
medicale, servicii de informatii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informatii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sanatate,
servicii de igiena si frumusete pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de ingrijire
a frumusetii, servicii de ingrijire a frumusetii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultatii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultatii
in domeniul farmaceutic, preparare de retete
in farmacii, serviciile farmacistilor pentru
prepararea retetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de infrumusetare, ingrijire
medicala, servicii de ingrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06783 (111)181490
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Club Help Net Senior

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse

38. Transmisie de informatii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicatii electronice, servicii de informatii
online privind telecomunicatiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicatii,
servicii de transmitere de date printr-o retea
de telecomunicatii, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicatii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
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farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente

medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
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preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informaţii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de

transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.

───────
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(210) M 2021 06784 (111)181491
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Club Help Net Senior

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice

pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.

cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informaţii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta

35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
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medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06788 (111)181674
(151) 20/09/2021
(732) BERCHI EMANUEL, STR.

NUFERILOR NR. 1, DUDESTII
NOI, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
304070, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BURSA ISKENDER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurante fast-food.

───────

(210) M 2021 06789 (111)182133
(151) 20/09/2021
(732) VASILE SCÎNTEIE, STR.

DOROBANŢI NR. 28BIS,
MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚ
IALOMIȚA, COMUNA CIULNIȚA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA PFA,
STR. PORII NR. 152, SC. B, AP.96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CB Casa Blanca 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
organizarea de călătorii, organizare de călătorii
de afaceri, organizarea de călătorii cu autobuzul,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări
de bilete pentru călătorii, furnizarea de informații
despre călătorii, servicii de planificare de
călătorii, organizare și intermediere de călătorii,
organizare de călătorii în străinătate, consultanță
în legătură cu călătoriile, închirieri (charter) de
vehicule pentru călătorii, servicii computerizate
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de rezervări pentru călătorii, servicii de rezervări
pentru călătorii maritime, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, servicii de rezervări
pentru călătorii de vacanță.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
servicii oferite de bufete cu autoservire, cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agreement, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, furnizare de informații hoteliere printr-
un site web, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, închiriere de construcții transportabile,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închirieri de spații de cazare
temporară, informații hoteliere, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, organizare de mese
la hoteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, preparare de mâncare spaniolă
destinată consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de hoteluri,
rezervări de spații de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de agenție

de voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare în
stațiuni turistice, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare temporară, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de consultanță referitoare
la instalațiile hotelurilor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de rezervare
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
electronice de informații cu privire la hoteluri,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2021 06790 (111)181772
(151) 20/09/2021
(732) MOBILE TECH PROTECTION

SRL, STRADA DUNARII BL.
585, SC. A, AP. 6, JUDEȚ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140002, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

MOBILE TECH PROTECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
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științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, adaptoare audio,
aparate cu alimentare regulată, aparate de
alimentare cu energie continuă, aparate de
transmisie în rețea, aparate pentru retea
de electricitate, bănci de încărcare, aparate
de recunoaștere facială, cd-drivere pentru
calculatoare, aparate de demagnetizare pentru
benzi magnetice, codificatoare, cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), cititoare
de coduri de bare (decodoare), convertor
analog-digital, dongle de interfață multimedia
de înaltă definiție, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, doze de redare
pentru aparate de telecomunicații, huse pentru
agende electronice, brățări inteligente, ochelari
inteligenți, telefoane inteligente, inele inteligente,
contoare inteligente, lacăte inteligente, încuietori
inteligente, difuzoare inteligente, ceasuri
inteligente, carduri inteligente codificate, sisteme
de inteligență artificială, cititoare de carduri
inteligente, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carduri
inteligente fără conținut, tastaturi pentru
telefoane inteligente, software pentru telefoane
inteligente, software de inteligență artificială,
programe pentru telefoane inteligente, încuietori
inteligente pentru uși, portaluri inteligente
pentru comunicare, căști pentru telefoane
inteligente, software pentru contracte inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, camere video pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ochelari, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, software de

recunoaștere inteligentă a caracterelor, software
de inteligență artificială pentru vehicule,
software de inteligență artificială pentru
analiză, software pentru procese de fabricație
inteligente, software de inteligență artificială
pentru supraveghere, sisteme inteligente de
înregistrare a distanței, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, portaluri
inteligente pentru stocare definită prin software,
portaluri inteligente pentru pre-procesare de
date, software de inteligență artificială pentru
domeniul sănătății, software pentru inteligență
artificială și învățare automată, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, programe
pentru sisteme de operare pentru televizoare
inteligente, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, comenzi de
sistem pentru procese de fabricație inteligente,
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
portaluri inteligente pentru analiza de date în
timp real, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, carduri electronice cu cip
fără conținut (carduri inteligente fără conținut),
software pentru planificarea, integrarea și
optimizarea aplicațiilor pentru orașe inteligente,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, software pentru
gestionarea unui magazin online, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru integrarea
de publicitate online pe site-uri web, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), huse din
piele pentru telefoane mobile, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, mecanisme pentru aparate cu
preplată, extinctoare, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
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adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, adaptoare ethernet, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare usb, adaptoare
de baterii, adaptoare pentru imprimante,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de rețele
informatice, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare pentru căști, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare pentru obiective foto,
adaptoare de gen sub formă de adaptoare
electrice, adaptoare de carduri pentru calculator,
inele adaptoare pentru atașarea obiectivelor la
aparatele foto, chei hardware usb (adaptoare de
rețea fără fir), adaptoare pentru accesul la rețele
fără fir, adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, adaptoare pentru carduri de memorie
flash, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, inele adaptoare
pentru atașarea de obiective la aparate de
fotografiat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii în domeniul inteligenței
afacerilor (business intelligence), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, publicitate
online, servicii de comenzi online, difuzare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare online, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii online de prelucrare de
date, oferte pentru licitații online în numele
terților, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de publicitate
și marketing online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, în scop publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă.

───────

(210) M 2021 06792 (111)181492
(151) 21/09/2021
(732) S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L,

STR. VLADIMIR STREINU NR. 22,
CAM. 5, SAT SARULESTI, JUDEȚ
CĂLĂRAȘI, COMUNA SARULESTI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

RADUTA LAKE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de nuci și

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ”LAZĂR ELENA”, 
B-DUL UNIRII CENTRU, BL.16C, 
AP.12,OP 1, CP 52, BUZĂU, 120013, 
BUZĂU,ROMANIA
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semințe, biscuiți de pește, bisque, bombay mix
(aperitiv indian), brioșe cu ouă, brânză sub formă
de sosuri de înmuiat, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, carne prajita de pui, carne preparată,
carne prăjită de pui, cartofi prăjiți sub formă de
aperitive, cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi
răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi umpluți,
chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele de
cartofi, chiftele din pește, chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de legume,
chipsuri de soia, chipsuri din manioc, chipsuri din
yucca, chipsuri pe bază de legume, chop suey
(fel de mâncare chinezească), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
cipsuri de mere, cipsuri din fructe, consommé-
uri (fel de mâncare pe bază de supă), cremă
de fructe, cuburi de supă, cuiburi de păsări,
comestibile, desert din fructe de pădure cu
frișcă, desert din fructe roșii cu spumă de albuș,
falafel, fasole cu carne de porc la conservă,
fasole gătită în sos de soia (kongjaban), felii
prăjite de cartofi, feluri de mâncare preparate
din carne, fructe deshidratate, fulgi de cocos,
fulgi de mere, galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit la
vapori, gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, guacamole (sos de avocado), guacamole
(avocado pasat), găluște (din carne), gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, gustări
pe bază de fructe uscate, gustări pe bază de
lapte, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
porumb dulce, gustări pe bază de tofu, inele de
ceapă, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute
fermentat (dak-galbi), mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă și
tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare preparată
pe bază de legume pentru copii mici, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
preparate care constau integral sau în principal

din vânat, mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute
cu pesto, aflate în ulei de floarea soarelui,
omlete, ouă marinate, ouă scoțiene, pastramă
din carne de vită, pastă de năut, pește cu
aromă de cartofi prăjiți, pește gătit și congelat,
plăcintă cu carne, prafuri pentru supe, preparate
pentru supă de legume, pui la grătar (yakitori),
pui teriyaki, pârjoale din carne, quenelle, salate
aperitiv, salate cu carne de pasăre, salate de
cartofi, salate de fructe, salate de legume,
salate de legume gata-tăiate, salate pe bază de
cartofi, salate preparate, salată caesar, salată
de pui, sarmale în foi de viță, supe, supe la
conservă, supe miso, supe miso gata-preparate,
supă cu bulete din mața, supă de bame, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
supă instant, supă semipreparată, supe miso
instant, surimi, tajine (fel de mâncare preparat
din carne, pește sau legume), tocane (alimente),
tocană cu curry semipreparată, tocană de vită,
tocăni, turte din pastă de pește fierte în abur
sau prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
abalone (moluște), nu vii, agar-agar pentru uz
culinar, alimente refrigerate din pește, anșoa, nu
vii, aperitive congelate constând în principal din
fructe de mare, arici de mare (nu vii), batoane de
pește file, biban de ocean (nu viu), bibani, nu vii,
broaște țestoase cu carapace moale (cu excepția
celor vii), calcani, nu vii, calmar preparat, calmar
uscat, caras, nu viu, carne de balene (cu
excepția celor vii), carne de crab, carne de pește
uscată, carne de scoici uscată, carne uscată de
melci de mare, carne uscată de scoici bivalve,
castraveți de mare, nu vii, caviar, caviar de
somon, cârnați de pește, conserve de fructe de
mare, conserve de pește, conserve din pește,
crab, crab marinat în sos de soia (ganjang-
gejang), crabi (cu excepția celor vii), crabi de
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zăpadă, nu vii, crap (cu excepția celui viu), crap
argintiu, nu viu, crevete cu cocos, crevete, care
nu sunt vii, creveți uscați și mărunțiți, creveți, cu
excepția celor vii, crisalide de viermi de mătase,
pentru alimentație umană, crisalide de viermi
de mătase, pentru consum uman, crochete de
pește, crochete de somon, crustacee înghețate,
crustacee, cu excepția celor vii, extracte de
peste, extracte din fructe de mare, făină de pește
pentru consum uman, fileuri de pește la grătar,
friptură de pește, fructe de mare care nu sunt
vii, fructe de mare congelate, fructe de mare
fierte în sos de soia (tsukudani), fructe de mare
gătite, fructe de mare preparate, fructe de mare
sărate și fermentate (jeotgal), fructe de mare
uscate, fructe de mare în conservă, fulgi de
carne de pește uscată (kezuri-bushi), homari,
cu excepția celor vii, icre artificiale, icre de arici
de mare fermentate în sare, icre de crab pentru
alimentație umană, icre de crab preparate, icre
de hering uscate, icre de pește procesate, icre
de pește, preparate, icre de păstrăv de mare
de uz alimentar, icre de somon de mare de uz
alimentar, icre preparate pentru consum uman,
limbă-de-mare, nu vie, macrou spaniol uscat
murat, macrou spaniol, nu viu, meduze sărate,
melci, melci de mare felii, melci gătiți, melci la
conservă, melci preparați (escargot), mâncăruri
pe bază de pește, înlocuitor de carne de crab,
moluște comestibile (cu excepția celor vii), ouă
de melci (pentru consum), pastă de anșoa, pastă
de creveți, pastă de fructe de mare, pastă de
icre de crab, pastă de pește, pateuri de pește,
pește, pârjoale din pește, păstrăvi, nu vii, pește
congelat, pește conservat, pește fiert și uscat,
pește gătit, pește la borcan, pește marinat, pește
în conservă, pește în ulei de măsline, pește, cu
excepția celui viu, pește uscat și mărunțit, pește
uscat și tăiat în fire subțiri, pește-spadă, nu viu,
pești din familia clinidae (cod sărat și uscat), pești
din familia sciaenidae, nu vii, plăcinte cu crab,
plătici (pești roșii, nu vii), plătică de mare, nu vie,
produse congelate pe bază de pește, produse
din fructe de mare, produse din pește la borcan,
sardine (nu vii), sardine, nu vii, scoici (care
nu sunt vii), scoici (moluște), cu excepția celor
vii, scoici uscate, scoici, moluște comestibile,
cu excepția celor vii, sepii, nu vii, somon (nu
viu), somon afumat, somon, nu viu, stacoji,
stridii (nu vii, pentru consum uman), stridii, cu
excepția celor vii, testacee, cu excepția celor vii,
ton (conserve), ton in ulei, ton, nu viu, urechis
unicinctus comestibil, nu viu, vezici înotătoare
uscate, țipari, nu vii.
31. Plante și flori naturale, animale vii, abalone,
tip de moluște cu cochilie (vii), bibani (vii),
anșoa, vii, calmari (vii), cambulă vie, capelin,

viu, caracatițe vii, caracude vii, castraveți de
mare vii, cod viu, coral viu, crap (viu), crap
argintiu viu, crevete (crangon vulgaris) vii, creveți
(pandalidae) vii, crustacee arctice, vii, crustacee
vii, embrioni de animale, homari vii, icre, hering,
viu, icre pentru ecloziune, languste vii, krill viu,
melci (vii), melci de mare, vii, midii albastre (vii),
moluște comestibile (vii), moluște vii, moluște, vii,
momeală de pescuit uscată prin înghețare, pește
viu, altul decât cel pentru consum uman, pești
de acvariu, pești vii, pești vii pentru alimentație,
peștișori aurii, păstrăv viu, pui de somon (vii),
raci vii, raci împlătoșați (astacidae) vii, sardine
(vii), sardine, vii, scoici comestibile vii, somon,
viu, stridii vii, ton, viu, vietăți acvatice vii, țipari vii.

───────

(210) M 2021 06793 (111)181493
(151) 21/09/2021
(732) MITSUBISHI ELECTRIC

CORPORATION, 7-3
MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Plasma Quad
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer.

───────
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(210) M 2021 06796 (111)181494
(151) 21/09/2021
(732) IULIA UNGUREANU, STRADA

DOAMNA STANCA, NR 21, JUDET
BRASOV, FAGARAS, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SINDICATUL FIERULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 21.03.13

clase:
41. Activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06797 (111)181495
(151) 21/09/2021
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE
S.R.L., VIA DEI SETTE SANTI 3,
FIRENZE, 50131, ITALIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LILANDOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate/produse (suplimente alimentare)
pentru tratamentul anxietatii si insomniei.

───────

(210) M 2021 06798 (111)181496
(151) 21/09/2021
(732) ALCHIM PRO EXPERT SRL,

STR. BAZALT NR. 15, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120167, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

VOPSINEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante.

───────

(210) M 2021 06800 (111)181830
(151) 21/09/2021
(732) MARIAN RELU PETRESCU, STR.

SIBIU NR.12, BL.Z32, SC.1, ET.10,
AP.65, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

XPRESS SALES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman si veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor si
pentru amprente dentare, dezinfectanti, produse
pentru distrugerea daunatorilor, fungicide,
erbicide.
7. Masini, masini-unelte, unelte actionate
electric, motoare, cu exceptia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje si componente de
transmisie, cu exceptia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
actionate manual, incubatoare pentru oua,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate si instrumente chirurgicale,
medicale, dentare si veterinare, membre, ochi
si dinti artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutura, dispozitive terapeutice si de asistenta
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive si articole
pentru sugari, aparate, dispozitive si articole
pentru activitate sexuala.
11. Aparate si instalatii de iluminat, de incaIzire,
de racire, de producere a aburului, de gatit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14.  Metale pretioase si aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prejioase si semipretioase,
ceasornice si instrumente pentru masurarea
timpului.
18. Piele si imitatii de piele, piei de animale
si piei brute, bagaje si genji de transport,
umbrele de ploaie si de soare, bastoane, bice,
harnasament si articole de selarie, zgarzi, lese si
imbracaminte pentru animale.
20.  Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balena sau sidef, scoici, spuma de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile si recipiente de uz casnic sau de
bucatarie, vase de gatit si articole pentru masa,
cu exceptia furculitelor, cutitelor si lingurilor,
piepteni si bureti, perii, cu exceptia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curatare, sticla
neprelucrata sau semiprelucrata, cu exceptia
sticlei pentru constructii, sticIarie, portelan si lut.
22. Franghii si sfori, plase, corturi si prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice, vele,

saci pentru transport si depozitarea materialelor
in vrac, materiale de captusire, amortizare si
de umplutura, cu exceptia hartiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, materiale
textile fibroase brute si inlocuitori ai acestora.
25. Articole de imbracaminte, incaItaminte si
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucarii si obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastica si de sport, decoratiuni pentru pomul
de Craciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de ingrijire sanitara si de infrumusetare pentru
persoane si animale, servicii de agricultura,
acvacultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2021 06801 (111)181497
(151) 21/09/2021
(732) NEW VIDEO BUSINESS SRL, STR.

LOVISTE, NR. 38, AP. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

V VUPS Filmează
Încarcă Vinde

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.03.01

clase:
35. Servicii de intermediere comercială,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere în acordurile privind vânzarea-

(591) Culori revendicate: alb, negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, indexare web în scop comercial
sau publicitar, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 06802 (111)181685
(151) 21/09/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI, NR. 270, JUDETUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BIBORTENI aqua
magnesia APA MINERALA

CARBOGAZEIFICATA
MAGNEZIANA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,

apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul Biborțeni.

───────

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală, apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comert in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a apelor (băuturi),
ape minerale şi gazoase, ape de masa, ape
de izvor, apă minerală naturală , apă minerală
naturală natural carbogazoasă, apă minerală
naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la
sursă, apă minerală naturală carbogazificată,
apă minerală naturală decarbogazificată.

(591) Culori revendicate: gri, mov, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06803 (111)181683
(151) 21/09/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BIBORȚENI AQUA
TROPICOOL PORTOCALE

BĂUTURĂ RĂCORITOARE CU
APĂ MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 06.06.03; 05.07.11;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi non-alcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, citronadă, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,

băuturi din legume, concentrate de sucuri
de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, băuturi pe bază de apă
care conțin extracte defructe, sifon, ape (bauturi),
apă de masa, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă minerala, apă potabilă cu vitamin, toate
acestea realizate cu apa provenita din arealul
Biborțeni.

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
verde, alb

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase,suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, amestec de sucuri de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi de fructe,băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de  fructe,  nealcoolice,  siropuri  de  fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, sifon, apă de masa, apă de izvor,
apă carbogazoasă, apă mineral, apă potabilă
cu vitamine (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
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prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerț in spatiu fizic
si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata
a produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a băuturilor non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi racoritoare cu
apa minerala naturala, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
sucuri, sucuri carbogazoase,suc de fructe
concentrate, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe,băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masa, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă mineral, apă
potabilă cu vitamine.

───────

(210) M 2021 06804 (111)181684
(151) 21/09/2021
(732) BIBORȚENI AQUA SRL, SAT

BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BIBORȚENI AQUA VIȘINE
ȘI CĂPȘUNI BĂUTURĂ

RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.08;
05.07.16; 11.03.20

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi non-alcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, citronadă, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,

(591) Culori revendicate: vișiniu, roșu, roz,
alb, verde
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băuturi din legume, concentrate de sucuri
de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, băuturi pe bază de apă
care conțin extracte defructe, sifon, ape (bauturi),
apă de masa, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă minerala, apă potabilă cu vitamin, toate
acestea realizate cu apa provenita din arealul
Biborțeni.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase,suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, amestec de sucuri de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi cu aromă
de fructe,băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, sifon, apă de masa, apă de izvor,
apă carbogazoasă, apă mineral, apă potabilă
cu vitamine (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,

prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerț în spatiu fizic
si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata
a produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a băuturilor non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi racoritoare cu
apa minerala naturala, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
sucuri, sucuri carbogazoase,suc de fructe
concentrate, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe,băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masa, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă mineral, apă
potabilă cu vitamine.

───────
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(210) M 2021 06807 (111)181602
(151) 21/09/2021
(732) QUANTUM

INVESTMENT&DEVELOPMENT
GROUP S.R.L., TARLA 76,
PARCELA 3701/3/2 SP. COM 1,
ETAJ 1, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Q QUANTUM OXYGO PARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative  cu  privire  la  comercializarea  și
dezvoltarea construcțiilor modulare prefabricate,
servicii de publicitate, marketing și promovare cu
privire la comercializarea și dezvoltarea
construcțiilor modulare prefabricate, Toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de case
modulare şi dezvoltarea de proiecte rezidenţiale
de case modulare şi anume case / vile
unifamiliale, case / vile plurifamiliale, duplexuri
modulare, case de vacanţă modulare.

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(Pantone 3155 C, Pantone 376 C),
galben (pantone 395 C, Pantone 803
C), negru (Pantone Black 4C)

36. Agențiile imobiliare, agenții imobiliare,
managementul  proprietăților  imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare,  administrare de  bunuri imobiliare,
administrare  fiduciară  de  proprietăți 
imobiliare,  servicii  de brokeraj  de  proprietăți 
imobiliare,  servicii  de  brokeraj  de  bunuri 
imobiliare,  furnizare  de  informaț  privind
proprietățile (imobiliare), servicii de tip escrow
pentru  bunuri  imobiliare,  servicii  de  informații

computerizate privind proprietățile imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți  imobiliare,  servicii  ale  agențiilor 
imobiliare  de spații  comerciale,  servicii  de 
administrare  a bunurilor  imobiliare  și  a 
proprietăților,  servicii  de administrare  a 
proprietăților  imobiliare  în  domeniul 
horticulturii,  servicii  de  administrare  a 
proprietăților imobiliareîn domeniul agriculturii,
servicii  de  agenții imobiliare  pentru  achiziția  și 
vânzarea  de  clădiri,  servicii  de agenție  pentru 
vânzarea  de  proprietăți  imobiliare pe  bază  de 
comision,  intermediere  pentru încheierea  de 
acorduri privind finanțarea pentruachiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
imobiliare derulate  exclusiv  în  legătură  cu 
intermedierea, proiectarea,  dezvoltarea  și 
comercializarea construcțiilor  modulare 
prefabricate.  Toate serviciile  mai  sus 
menţionate  fiind  în  legătură cu  vânzarea  şi 
intermedierea  vânzării  de  case modulare  şi 
dezvoltarea  de  proiecte  rezidenţiale de  case 
modulare  şi  anume  case  /  vile  unifamiliale, 
case /  vile plurifamiliale,  duplexuri modulare, 
case de vacanţă modulare.
37. Servicii de construcții de clădiri, servicii de
management în construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții de
structuri temporare, servicii de binefacere în
materie de construcții, servicii de gestiune a 
lucrărilor de  construcții,  servicii  de  construcții 
prefabricate, servicii  de  construcții  civile 
prefabricate,  servicii  de supraveghere  a 
construcțiilor  de  clădiri  pentru proiecte 
imobiliare, toate cele de mai sus derulate
exclusiv  în  legătură  cu  intermedierea,
proiectarea,  dezvoltarea  și  comercializarea 
construcțiilor modulare  prefabricate. Toate
serviciile  mai  sus  menţionate  fiind  în 
legătură cu   vânzarea    şi  intermedierea 
vânzării  de  case  modulare  şi  dezvoltarea
de  proiecte  rezidenţiale  de  case     modulare
şi   anume  case /  vile     unifamiliale,    case  /
vile  plurifamiliale,   duplexuri  modulare,
case  de vacanţă modulare.
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(210) M 2021 06810 (111)181320
(151) 21/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETĂȚII NR. 3, JUD. MUREȘ,
SIGHIȘOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Marcu's
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil.

───────

(210) M 2021 06812 (111)181498
(151) 21/09/2021
(732) MIHAELA GRECUL, STR AVIAȚIEI

72, SC1, AP 50A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Xiaomoxuan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Balsamuri de păr (balsamuri-șampon).

───────

(210) M 2021 06813 (111)181321
(151) 21/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETATII NR. 3, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Smol's
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufet salate, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2021 06820 (111)181322
(151) 21/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETATII NR. 3, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A. AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

B2B CAFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 27.07.01; 29.01.13

clase:
9. Platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software colaborative (software), platforme
software de management colaborativ
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software) înregistrate sau
descărcabile.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de carne, gustări pe bază de
lapte, salate preparate, salate de fructe, salate
de legume, fructe preparate, semințe, preparate,
cărnuri gătite, fructe, gătite, legume gătite, fructe
de mare gătite, mâncăruri gătite constând în
principal din pește, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne.

30. Gustări pe bază de orez, gustări pe bază
de cereale, gustări care constau în principal
din pâine, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru coapt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole si anume miere, aperitive
(tartine), produse de brutărie, produse de
cofetărie și înghețate, produse de patiserie,
deserturi preparate (produse de patiserie).
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nonalcoolice, ape, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi pe
baza de nuci și de soia, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe).
42. Platformă ca serviciu (paas), găzduire de
platforme pe internet, dezvoltare de platforme
de calculatoare, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduirea de platforme
de tranzacții pe internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufet salate, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii

(591) Culori revendicate: gri, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2021 06826 (111)182144
(151) 21/09/2021
(732) CYBEREDU S.R.L., STR. MARIA

ROSETTI NR.6, ET.7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

CyberEDU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de calculator şi tehnologie
pentru securizarea datelor informatice şi a
informaţiilor personale şi financiare, precum şi
pentru detectarea accesului neautorizat la date
şi informaţii, servicii de protecție anti-virus pentru
computer, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, programare computerizată,
computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software

pentru calculatoare, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea internetului, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, găzduire pe servere, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, găzduirea site-urilor
(site-uri web), consultanţă în proiectarea site-
urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul deidentitate prin intermediul
internetului, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet.

───────
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(210) M 2021 06828 (111)181384
(151) 21/09/2021
(732) SC DATA CONSULT SRL, STR.

MARASESTI NR. 16, PARTER,
SPATIUL B2, BL. F7, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

HAPPY FISH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06829 (111)182146
(151) 21/09/2021
(732) BIT SENTINEL SECURITY SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 111,
JUDETUL BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

BIT SENTINEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de calculator şi tehnologie
pentru securizarea datelor informatice şi a
informaţiilor personale şi financiare, precum şi
pentru detectarea accesului neautorizat la date
şi informaţii, servicii de protecție anti-virus pentru
computer, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, programare computerizată,
computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea internetului, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1187

fizic, găzduire pe servere, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, găzduirea site-urilor
(site-uri web), consultanţă în proiectarea site-
urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul deidentitate prin intermediul
internetului, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet.

───────

(210) M 2021 06831 (111)182145
(151) 21/09/2021
(732) BIT SENTINEL SECURITY SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 111,
JUDETUL BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

Phish Enterprise

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de calculator şi tehnologie
pentru securizarea datelor informatice şi a
informaţiilor personale şi financiare, precum şi
pentru detectarea accesului neautorizat la date
şi informaţii, servicii de protecție anti-virus pentru
computer, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, programare computerizată,
computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea internetului, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, găzduire pe servere, crearea şi mentenanţa
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site-urilor web pentru terţi, găzduirea site-urilor
(site-uri web), consultanţă în proiectarea site-
urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul deidentitate prin intermediul
internetului, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet.

───────

(210) M 2021 06833 (111)181350
(151) 21/09/2021
(732) LESAFFRE ROMANIA SRL,

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 172-176, PLATINUM
BUSINESS&CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA B, SPAȚIUL
B3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRUTARUL DE SUCCES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.05.01;
08.01.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicaţii software descărcabile.
30. Făină și preparate din cereale, pâine.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a urmatoarelor produse:
faina, preparate din cereale, paine, drojdie si
ingrediente pt panificatie (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
globală de calculatoare şi la site-uri online
care conţin informaţii despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la site-uri într-o reţea
electronică de informaţii.

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

41. Servicii educative și de instruire.
42. Facilitarea accesului temporar la software
online nedescărcabil pentru transmiterea de
informaţii pentru comanda, livrarea și transportul
de bunuri de larg consum.

───────
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POPA PETRE NR.5 CORP A,
BIROUL 402, ETAJ 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

auditXpert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.07;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de calculator/software înregistrate
sau descărcabile.
42. Servicii de dezvoltare software.

───────

(210) M 2021 06837 (111)181361
(151) 21/09/2021
(732) ECO MIHIŞ SRL, SAT PIETROASA,

COM. PIETROASA, NR.129/
A, JUD. BIHOR, COMUNA
PIETROASA, BIHOR, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Eco Mihiş

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.05;
05.03.13; 01.05.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini, rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor), plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
alb, roşu

(591) Culori revendicate: verde (HEX #1a5f2f,
HEX #4ca66b, HEX #97c38a)), albastru
(HEX #1d4b6c), galben (HEX #eec035)

(210) M 2021 06834 (111)181717
(151) 21/09/2021
(732) DIGITAL MIND AUDIT SRL, STR.
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inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire),
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut, mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuţe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, maşini
pentru unt, calandru, mangal, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), maşini de ţigarete pentru scopuri
industriale, site de cenuşă (maşini), clapete de
reţinere (componente ale maşinilor), maşini şi
aparate pentru curăţare, electrice, dispozitive

de curăţare cu abur, foarfeci de tăiat (maşini),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini pentru tăierea cărbunelui,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oţel, transportoare (maşini), maşini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale maşinilor), apărătoare
(componente ale maşinilor), capace de
protecţie (componente ale maşinilor), macarale
(dispozitive de ridicare şi avansare), arbori
cotiţi, cartere pentru maşini, motoare, manivele
(componente ale maşinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (maşini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acţionate electric, freze
(maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat, maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
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prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor, aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere,
filtre-presă, maşini de filtrare, filtre pentru
curăţarea aerului de răcire, pentru motoare,
filtre ca şicomponente ale maşinilor sau
motoarelor, maşini de finisare, fitinguri pentru
cazanele cu motor, maşină de descărnare,
mori de măcinat făina, mori și mașini de
râșnit, drumuri de fum pentru cazanele cu
motor, volante de maşină, prese de furaj,
prese de peleţi, prese de brichete, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru braţe
pentru uz naval, răzătoare pentru legume,
inele pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor),
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),

discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat, maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu reacţie,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanşe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), manşe de comandă
ca şi componente ale maşinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor
din piele, lifturi, altele decât teleschiurile,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
rampe de încărcare, fusuri pentru războiul de
ţesut, războaie de ţesut, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori
(maşini), mori pentru uz casnic, altele decât
cele acţionate manual, pietre de moară, sfredele
pentru minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (maşini), maşini de amestecat,
maşini de scobit, maşini de decojit, cultivatoare
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motorizate, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare,
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire), unități
plutitoare de producție, stocare și exploatare
(fpso), maşini de fabricat hârtie, maşini de lustruit
parchetul cu ceară, electrice, maşini pentru
fabricarea pastelor făinoase, electrice, pedale
de acţionare pentru maşinile de cusut, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini), atomizoare (maşini),
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru maşini de greblat,
maşini de greblat, maiuri (maşini), bătătoare
(maşini), secerători, maşini de secerat şi legat,
maşini de secerat şi treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale maşinilor), regulatoare (componente ale
maşinilor), maşini de clătit, maşini de nituit,

maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru realizarea drumurilor, maşini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile miniere, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la plugurile de zăpadă, maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri, maşini de cusut, cuplaje de arbori
(maşini), maşini de ascuţit, prese de balotat,
maşini de tuns pentru animale, maşini de
tuns părul pentru animale, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor), pistoane
amortizor (componente ale maşinilor), pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat, sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), suporturi pentru
maşini, demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), condensatoare de
abur (componente ale maşinilor), separatoare
de abur/ulei, motoare cu abur, separatoare de
abur, cazane cu abur, cilindrii compactori, cilindrii
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compactori pentru pământ, plăci stereotip,
maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor), robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de
treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, electrice, deschizătoare de
conserve, electrice, maşini pentru prelucrarea
tutunului, unelte (componente ale maşinilor),
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alţii decât cei pentru vehiculele tereste,
lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice,
maşini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu
jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, macarale mobile, vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, aparate de
vulcanizare, aparate de spălat, maşini de
spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule, instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
unităţi de eliminare a deşeurilor, unităţi de

eliminare a gunoiului, maşini de compactare a
deşeurilor, maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe, maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice, transportoare și
benzi rulante, tocătoare de baloți, granulatoare,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, șnecuri, mașini-unelte pentru prelucrarea
lemnului, roboți industriali pentru prelucrarea
lemnului, mașini de tăiat crengi, dispozitive de
tăiat crengi (acționate electric), ferăstraie pentru
tăierea crengilor uscate (electrice), malaxoare,
malaxoare industriale, mașini de amestecat
furaje (malaxoare de nutrețuri), exhaustoare sub
formă de ventilatoare de aspirare, site (mașini
sau organe de mașini), mașini de umplut saci,
mașini de ambalat în saci, mașini industriale
pentru umplerea sacilor.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat),
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi cu arc,
instalaţii pentru transportul cenuşei, automate,
autoclave, electrice, pentru gătit, oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie, instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
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electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
usb, încălzitoare de căni cu alimentare la
usb, aparate pentru gătit cușcuș, electrice,
lămpi standard, lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice, proiectoare de lumină, mașini
de ceață, aparate si instalatii de încălzire
prin pardoseală, umidificatoare, mașini electrice
de făcut lapte de soia, capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, coloane de distilare,
aparate de distilare, lanterne pentru scufundare,
emiţătoare pentru irigaţii cu picurare (fitinguri
pentru irigaţii), aparate de uscare, aparate

de uscare pentru nutreţ şi furaj, aparate de
uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare, fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă), instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
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calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă, globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile, cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun, instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile,
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă, robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear,
moderatorilor nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de

rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare a
aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu abur
pentru faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
cadre structurale pentru cuptoare, cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete, robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă), closete cu apă, lanterne
electrice, lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
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a apei, dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, instalații de uscare, instalații
industriale pentru uscare, aparate și instalații de
uscare, hote cu ventilatoare exhaustoare.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de

informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
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pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi, scrierea de cv-uri
pentru terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online.

───────

(210) M 2021 06839 (111)181708
(151) 21/09/2021
(732) NORD WALL S.R.L., STR. STEFAN

CEL MARE NR. 131A, CAMERA
6, ETAJ 1, JUDEȚ SUCEAVA,
RĂDĂUȚI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

NORDWALL

galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Furnire, panouri din lemn, parchet
ansamblat in panouri, elemente de dulgherie
şi tâmplărie pentru construcţii respectiv:
grinzi, traverse nemetalice, cherestea pentru
construcţii/lemn pentru construcţii, materiale
pentru construcţii nemetalice, brichete de foc/
brichete refractara de foc, pardoseli nemetalice,
şipci de montaj din lemn, cherestea prelucrată,
scânduri de parchet, pardoseală din parchet,
scânduri de lemn pentru construcţii, placaj, case
prefabricate, nemetalice, traverse de cale ferată,
nemetalice, cherestea, lemn de furnir, lambriuri,
nemetalice, lemn-semiprelucrat, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice, pavaje din lemn,
furnire din lemn, panouri din lemn, duşumele din
lemn, bergole, nemetalice, ambalaje din lemn.
20. Mobilă, ambalaje din lemn.
35. Intermedieri în comerțul cu material lemnos
și materiale de construcții, servicii de comerț cu
ridicata al produselor din ceramică, sticlărie,și
produse de întreținere, servicii de comerț cu
ridicata al materialului lemnos și materialelor
de construcții și echipamentelor sanitare,
servicii de comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate cu vânzare predominantă de
produse nealimentare, servicii de comerț cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi și
prin internet.
37. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
și nerezidențiale, servicii de lucrări de tâmplărie
și dulgherie (reparații), lucrări de incelitori,
sarpante si terase la constructii.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
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39. Transporturi rutiere de mărfuri.
40. Fabricarea de furnire si a panourilor
din lemn, fabricarea parchetului asamblat in
panouri, fabricarea altor elemente de dulgherie
si tamplarie pentru constructii, fabricarea
ambalajelor din lemn, fabricarea de mobila,
tăierea și rindeluirea lemnului.

───────

(210) M 2021 06848 (111)181360
(151) 21/09/2021
(732) AERRO DIREKT SRL, STR.

ZBORULUI NR. 7, CORP A, ETAJ
2, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.1,
JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

aerro DIREKT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, transportul pasagerilor, servicii
de transport aerian, servicii de zboruri charter,
servicii pentru organizarea transportului pe cale
aeriană, transport aerian de mărfuri, transport
aerian de pasageri.

───────

(210) M 2021 06854 (111)181499
(151) 21/09/2021
(732) CONCELEX SRL, STR.

AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CONCELEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții civile, construcții
subterane, construcții navale, construcții rutiere,
construcții civile, construcții de cheiuri,
reparații de construcții, servicii de construcții,
construcție de clădiri, edificare construcții
prefabricate, amenajare teritorială pentru
construcții, construcții și demolări de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de management în construcții, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, lucrări de
construcții de inginerie civilă, transport cu troliul
de clădiri și construcții, servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consiliere cu privire
la construcția de clădiri și de alte structuri.
40. Servicii de reproducere în 3d, imprimare 3d,
imprimare 3d de clădiri.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, dezvoltare de proiecte de
construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare tehnică,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
cercetare tehnologică, cercetare privind
tehnologia, cercetare în domeniul designului,
cercetare în domeniul ingineriei, cercetare în
domeniul energiei, servicii de cercetare și
dezvoltare, cercetare în domeniul conservării
mediului, cercetare în domeniul planificării
urbane, furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului.

───────
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(210) M 2021 06860 (111)181963
(151) 22/09/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PACII, NR.30,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SUVERANITATEA ROMÂNIEI
NU ESTE O OPȚIUNE
ESTE O OBLIGAȚIE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hartie si carton, fotografii, articole de
papetarie si de birou, adezivi pentru papetarie
sau de uz casnic, materiale didactice si
educative, folii de plastic pentru documente,
panouri publicitare din hartie sau carton , invitatii
(papetarie), pungi (plicuri, saculeti) din hartie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din hartie,
carti, fanioane din hartie, calendare, steguleje
din hartie , fluturasi publicitari, mape pentru
hartii / dosare din plastic pentru hartii, formulare,
tiparite.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
serviciile prestate de catre firmele de publicitate
care se ocupa in principal de comunicari publice,
declaratii sau anunturi prin toate mijloacele de
difuzare si cu privire la toate tipurile de bunuri
sau servicii, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea si publicarea de texte publicitare,
organizare de targuri si expozitii cu scop
comercial sau publicitar, lucrari de birou, de
exemplu, servicii de programare si memento
pentru intalniri, cautare de date in fisiere pe
computer pentru altii, gestionarea computerizata
a fisierelor, servicii de centrale telefonice,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor (functii
de birou), furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, raspandirea
materialelor publicitare, publicitate online pe o
retea de calculatoare, distribuirea de esantioane,
sondaje de opinie, organizarea de expozitii in
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioara, publicitate prin televiziune, scrierea
de texte publicitare.

38. Serviciile care permit cel putin unei parti
sa comunice cu o alta, precum si servicii de
difuzare si transmitere de date, transmiterea de
fisiere digitale si e- mal, furnizarea accesului
utilizatorilor la retelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio si televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on- demand), furnizarea
de camere de chat pe internet si forumuri online,
servicii de telefonie si mesagerie vocala, servicii
de teleconferinte si videoconferinte, comunicatii
prin retelele de fibra optica, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor si imaginilor,
servicii de agenjie de presa, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferinta,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fisierelor
digitale, servicii de videoconferinta, transmiterea
fara fir (wireless).
41. Organizarea expozitiilor cu scop educational
sau cultural, organizarea si coordonarea
conferintelor, congreselor, si simpozioanelor,
publicarea cartilor si textelor, altele decat
textele cu scop publicitar, organizarea si
sustinerea conferintelor, organizarea si sutinerea
congreselor, furnizarea online de imagini video,
nedescarcabile, instruire practica (demonstratii),
organizarea si sustinerea de seminarii,
organizarea si sustinerea de simpozioane.

───────

(210) M 2021 06862 (111)182158
(151) 22/09/2021
(732) TOKEN PAYMENT SERVICES

S.R.L, STR. C.A ROSSETI
NR.17, BIROUL 009, REZ CO
WORK 09, MEZANIN, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Odero

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.03.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
802), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, întocmirea extraselor
de cont.

satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o
reţea globală de computere, transmisia fără fir
(wireless).
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică proiectarea construcţiilor,
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor şi a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicaţii software online, dezvoltare
de platforme de calculatoare.

───────

9. Bancomate (ATM), cabluri, electrice,
colectoare, electrice, aparate electrice pentru
comutare, comutatoare, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire),  compact-disc playere, comparatoare
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator.descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
conectori (electricitate), conectori, electrici,
asistenţi personali digitali (APD), cabluri cu
fibră optică, portofele electronice descărcabile,
terminale pentru cârduri de credit, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
aparate de reglare, electrice, dispozitive pentru
control de la distanţă.

36. Servicii bancare, brokeraj, servicii de
lichidare a afacerilor, financiare, emiterea
cârdurilor de credit, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, servicii financiare,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de
credit, procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de
debit., Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, transmiterea prin
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(210) M 2021 06864 (111)181500
(151) 22/09/2021
(732) APOSTOL-GABRIEL IURUC, SOS.

(540)

BLACK DEER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
managementul afacerilor hoteliere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea și susţinerea de
concerte, servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate si fitness), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilitaţilor de recreere, închiriere de
terenuri de sport, închiriere terenuri de tenis.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (creche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de sănătate
prin apă (spa).

───────

(210) M 2021 06865 (111)181501
(151) 22/09/2021
(732) APOSTOL-GABRIEL IURUC, SOS.

STEFAN CEL MARE, NR.14, BL.19,
SC.B, ET.1, AP.34, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BLACK DEER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.04.13; 03.04.14; 26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
managementul afacerilor hoteliere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea și susţinerea de
concerte, servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate si fitness), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilitaţilor de recreere, închiriere de
terenuri de sport, închiriere terenuri de tenis.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,

STEFAN CEL MARE NR.14, BL.19,
SC.B, ET.1, AP.34, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
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închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (creche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de sănătate
prin apă (spa).

───────

(210) M 2021 06867 (111)181502
(151) 28/09/2021
(732) DACO SECURITY GUARD SRL,

BULEVARDUL GEORGE COȘBUC
NR. 257, PARTER, CAMERA 10,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

D S G SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06868 (111)181503
(151) 22/09/2021
(732) SPRING PROD COM SRL,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI,
NR. 17, BL. 101, TRONSON 4,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YALLA homestyle cooking

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
29.01.06

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, ouă și produse
din ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, produse apicole: miere, ceară
de albine, fagure brut, lăptișor de matcă,
propolis, sare, mirodenii, arome și condimente,

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
siropuri și melasă, pâine, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste.
35. Regruparea in avantajul tertilor a cărnii
și produslor din carne, fructelor, ciupercilor,
legumelor, nucilor și leguminoaselor prelucrate,
peștelui, fructelor de mare și moluștelor, nu
vii, ouălor și produselor din ouă, produselor
lactate și înlocuitorilor, supelor și bazelor
de supă, extractelor din carne, uleiurilor și
grăsimilor comestibile, zahărului, îndulcitorilor
naturali, glazurilor dulci și umpluturilor,
produselor apicole, sării, mirodeniilor, aromelor
și condimentelor, gheații, înghețatei, iaurtului
înghețat și șerbeturilor, cafelei, ceaiurilor,
cacao și înlocuitorilor acestora, semințelor
procesate, amidonului și produselelor acestora,
preparatelor coapte și drojdiei, pastelor
uscate și proaspete, tăiețeilor și găluștelor,
siropurilor și melasei, sosurilor sărate, sosurilor
condimentate (chutney) și pastelor, pâinii
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vanzare prin corespondenta, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.

───────

(210) M 2021 06869 (111)181504
(151) 22/09/2021
(732) TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL, STR. CLUJ
NR. 83, BL 8-B SC 1, ET 7, AP
32, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011492, ROMANIA

(540)

HUMANOID

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.02.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii IT.
───────

(210) M 2021 06870 (111)181823
(151) 22/09/2021
(732) CROSSCARE LIMITED, FIRST

FLOOR THE HERBERT BUILDING,
THE PARK, CARRICKMINES,
DUBLIN 18, DUBLIN, IRLANDA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COLIEF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru reducerea
intoleranței la lactoză pentru sugari și copii.

───────

(591) Culori revendicate: negru (Pantone 447
C, HEX #000000), turcoaz (Pantone
3115 C), alb (HEX #FFFFFF)
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(210) M 2021 06872 (111)181505
(151) 29/09/2021
(732) IONUȚ MODOI, STR. CIREȘI NR

9A, JUDEŢ IAŞI, VALEA LUPULUI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

Bright Lotus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.

───────

(210) M 2021 06874 (111)181369
(151) 22/09/2021
(732) G&C TRUCKS SRL, STR.

VÎLCELE, NR.147, JUDEŢ BACAU,
TÂRGU OCNA, 605600, BACĂU,
ROMANIA
I.I. ZAMFIR CHRISTOPHOR, STR.
VÎLCELE, NR.147, JUDEŢ BACAU,
TÂRGU OCNA, 605600, BACĂU,
ROMANIA

(540)

G&C TRUCKS

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,

îmbrăcăminte, îmbrăcăminte şi părţi ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 06875 (111)181791
(151) 22/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,
CHISINAU, MD-2008, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040311, ROMANIA

(540)

briolo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2021 06876 (111)181704
(151) 22/09/2021
(732) CODRIN CONSTANTIN BAGHIU,

BLD. ALEXANDRU CEL BUN,
NR, 7, SC.A, AP.7, JUDEŢ
BACĂU, BACAU, 600001, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ZOOM CURIER

(531) Clasificare Viena: 17.01.08; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de curierat, servicii de curierat pentru
livrarea de pachete, servicii de curierat pentru
livrarea de colete, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), servicii de livrare a alimentelor,
livrare de cadouri, livrarea de flori.

───────

(210) M 2021 06877 (111)181506
(151) 22/09/2021
(732) REPLAY FILM SRL, SOS. MIHAI

BRAVU, NR. 192, BLOC 204,
SC. A, ET. 8, AP. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 21344, ROMANIA

(540)

videomat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(591) Culori revendicate: alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), roşu (HEX
#cb1414)

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
             #Ec2328), gri (HEX #626262)
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(210) M 2021 06878 (111)181560
(151) 22/09/2021
(732) DR. CRISTINA MUNTEAN S.R.L.,

STR. TRANDAFIRILOR, NR. 112,
JUDETUL TIMIS, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Hyluxmed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratament cosmetic, tratamente cosmetice
pentru corp, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de tratament pentru celulită, tratamente
pentru controlul greutății, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, tratamente cosmetice de umplere prin
injecție, servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, servicii de clinici de
chirurgie estetică și plastică, servicii oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2021 06879 (111)181893
(151) 22/09/2021
(732) SC NOVA LEX GUARD SRL, STR.

POPORULUI NR. 197, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANŢA,
900212, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOVA LEX GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
072f5f), alb (Pantone FFFFFF), galben
(Pantone FDCC68)
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(210) M 2021 06880 (111)181658
(151) 22/09/2021
(732) WOLF LINE S.R.L., STR.

LAMAIULUI, NR. 4, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WOLF line

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.01.08; 26.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive,
costume sportive pentru jogging, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, rochii lungi
de seară, fuste, confecții (îmbrăcăminte),
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru copii,

încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei.

───────

(210) M 2021 06882 (111)181712
(151) 22/09/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

NETAGRO - SUSȚINEM
AGRICULTURA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.01; 05.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de comerț
cu ridicata și amănuntul al inputurilor pentru
agricultură (îngrășăminte, pesticide, semințe),
igienă publică.

───────

(591) Culori revendicate: maro, galben, 
auriu,negru, gri (591) Culori revendicate: albastru (HEX

#1B3378), verde (HEX #398C36),
galben (HEX #FCDD00), portocaliu
(HEX #DF921D), maro (HEX #7C3A26)
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(210) M 2021 06884 (111)181370
(151) 23/09/2021
(732) ALINA - DANIELA BUCUR, STR.

BRADULUI NR. 5, JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DALINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix
pentru clătite sărate, torturi/prăjituri, biscuiți/
fursecuri, bomboane de decor pentru torturi,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane),
chipsuri (produse din cereale), spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, cacao, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), dulce de leche (dulceață de
lapte), colțunași pe bază de făină, fondante
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă
dulce, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, înghețată, clătite Kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macarons, biscuiți cu malț, marțipan, plăcinte
cu carne, musli, clătite sărate, clătite, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, praline,
budinci, quiche (tartă) prăjituri de orez, budincă
de orez, biscuiți din orez, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate).

───────

(210) M 2021 06885 (111)181371
(151) 23/09/2021
(732) ALINA - DANIELA BUCUR, STR.

BRADULUI NR. 5, JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

YOU ARE ALWAYS
ON MY MIND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.06

clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix
pentru clătite sărate, torturi/prăjituri, biscuiți/
fursecuri, bomboane de decor pentru torturi,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane),
chipsuri (produse din cereale), spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, cacao, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), dulce de leche (dulceață de
lapte), colțunași pe bază de făină, fondante
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă
dulce, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, înghețată, clătite Kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macarons, biscuiți cu malț, marțipan, plăcinte
cu carne, musli, clătite sărate, clătite, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, praline,
budinci, quiche (tartă) prăjituri de orez, budincă
de orez, biscuiți din orez, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate).

───────

(210) M 2021 06888 (111)181667
(151) 23/09/2021
(732) AQUA BILBOR S.R.L, STR. 1

DECEMBRIE, NR.144-148, BIROUL
NR.1, ETAJ 1, SAT TUNARI,
JUDETUL ILFOV, COMUNA
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IZVOARELE CALIMANI
- GUSTA NOUTATEA !

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bauturi non-alcoolice, ape minerale si
gazoase si alte bauturi nealcoolice, toate aceste
produse provenind din arealul Calimani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06889 (111)181507
(151) 23/09/2021
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Terapia. De 100 de
ani împreună, pentru
oameni, pentru viață.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare in industrie
si stiinte, precum si in agricultura, horticultura
si silvicultura, inclusiv cele care intra in
compozitia produselor care apartin altor clase,
detergenti pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, saruri pentru uz industrial, preparate
chimice si materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, rasini artificiale si sintetice in stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compozitii
pentru stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calirea si lipirea metalelor,
substante pentru tabacirea pieilor si a blanurilor
de animale, adezivi pentru utilizare in industrie,
chituri si alte materiale de umplere, medii
de crestere, compost, balegar, ingrasaminte,
preparate biologice pentru utilizare in industrie
stiinte, sare pentru conservat, cu exceptia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare in industria alimentara, pectina, lecitina,
enzime si conservanti chimici, compozitii
si substante chimice si organice destinate
utilizarii la fabricarea de alimente si de
bauturi, ingrediente pentru utilizare in fabricarea
produselor cosmetice si farmaceutice, vitamine,
conservanti si antioxidanti, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub forma de particule si alte materiale in stare
bruta, substante, produse si preparate chimice si
elemente naturale.
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
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croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.

10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
16. Hartie si carton, tiparituri, produse de
imprimerie, articole de legatorie, fotografii,
articole de papetarie si de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi, materiale de desen si materiale
pentru artisti, pensule, materiale si mijloace
pentru decorare si arta, obiecte de arta si figurine
din hartie si carton si machete arhitectonice,
materiale si accesorii didactice si educative,
folii de plastic pentru documente, folii si pungi
pentru ambalat si impachetat, sacose si articole
pentru ambalare, impachetare si depozitare din
hartie, carton sau plastic, caractere tipografice,
forme de tipar, materiale pentru filtrare din hartie,
produse din hartie de unica folosinta.

pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
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medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
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imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse
din hârtie de unică folosință, servicii de
comert cu amanuntul si cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare si veterinare
si pentru proviziile medicale, procesarea
administrativa a ordinelor de achizitie, tinerea
evidentei contabile / contabilitate, facturare,
licitare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, oferirea de informatii
comerciale consiliere pentru consumatori in

alegerea bunurilor si serviciilor, distribuirea de
esantioane, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, servicii de intermediere comerciala,
servicii de agentie de import-export, marketing,
servicii de relatii media, relatii publice, servicii
de comunicatii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piata, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
targuri comerciale.
39. Transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintr-un loc in altul (pe calea ferata,
pe sosea, pe apa, prin aer sau prin conducte),
depozitarea bunurilor si marfurilor, organizarea
de calatorii, inspectia vehiculelor sau a bunurilor
in vederea transportului, exploatarea de statii,
poduri, cai ferate, feriboturi sau alte mijloace
de transport, parcare si depozitare de vehicule,
servicii de inchiriere in legatura cu transport si
depozitare, inchirierea de vehicule de transport
si angajarea operatorilor acestora, servicii
de inchiriere legate de transport, depozitare
si calatorie, cum ar fi inchirierea locurilor
de parcare, inchirierea garajelor, inchirierea
containerelor de depozitare, ambalarea,
imbutelierea, impachetarea si livrarea bunurilor,
reincarcarea de distribuitoare automate si
aparate automate, servicii de informare, de
consiliere si de rezervare in legatura cu
calatoriile si transport, furnizarea de informatii
privind tarifele, orarele si modalitatile de
transport, distributia prin conducte si cabluri,
distributia de energie si electricitate, precum si
distributia si furnizarea de apa.
41. Educatie, servicii educative, furnizarea de
instruire, prezentarea, in scopuri culturale sau
educationale, a lucrarilor de arta vizuala sau
de literatura, divertisment, servicii care au
ca scop principal divertismentul, amuzamentul
sau recreerea persoanelor, activitati sportive
si culturale, servicii sportive, editare, intocmire
de rapoarte si redactare de texte, servicii
de rezervare de bilete in domeniul educatiei,
divertismentului si sportului, traducere si
interpretare.
42. Servicii de cercetare stiintifica pentru
scopuri medicale, servicii de laboratoare
stiintifice, servicii stiintifice si tehnologice,
precum si de cercetare si proiectare in
legatura cu acestea, servicii ale inginerilor si
oamenilor de stiinta care efectueaza evaluari,
estimari, cercetari si rapoarte in domeniile
stiintifice si tehnologice, inclusiv consultanta
tehnologica, servicii de arhitectura sau design
interior, servicii de planificare arhitecturala si
urbana, analize industriale, servicii de cercetare
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industriala si design industrial, servicii de
testare, control si autentificare a calitatii,
inginerie, programarea computerelor, servicii
IT, proiectarea si dezvoltarea de componente
hardware si software ale calculatorului, servicii
de calculator si tehnologie pentru securizarea
datelor informatice si a informatiilor personale
si financiare, precum si pentru detectarea
accesului neautorizat la date si informatii, servicii
de protectie anti-virus pentru computer, servicii
de criptate a datelor, monitorizarea electronica
a informatiilor de identificare personala pentru
detectarea furtului de identitate prin internet,
software ca serviciu, servicii de platforme,
servicii de proiectare, proiectare industriala,
design de ambalaje, design de arte grafice,
design vestimentar, topografie, servicii de
exploatare miniera, petroliera si gaze.
44. Servicii medicale si de asistenta medicala
pentru oameni, servicii de spitalizare, servicii
de telemedicina, servicii de stomatologie,
optometrie si sanatate mintala, servicii de clinica
medicala si servicii de analiza medicala in
scopul diagnosticarii si tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinarile
cu raze X si prelevarea de probe de sange,
servicii de terapie, de exemplu, fizioterapie si
logopedie, consultanta in farmacie si pregatirea
retetelor de care farmacisti, servicii de banca
de sange si banca de tesuturi umane,
servicii de casa de convalescents si servicii
de sanatorii, sfaturi privind nutritia si dieta,
servicii de centru de sanatate, servicii de
inseminare artificiala si fertilizare in vitro, servicii
veterinare, asistenta medicala pentru animate,
servicii de ingrijire a animalelor, createrea
animalelor, toaletarea animalelor, servicii de
ingrijire sanitara, igiena si de infrumusetare
pentru persoane si animale, piercinguri si tatuaje
pentru corp, servicii de agricultura, acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii referitoare la
gradinarit, servicii de ingrijire a plantelor, design
peisagistic, gradinarit peisagistic, ingrijirea
gazonului, servicii referitoare la arta florala,
aranjamente florale, confectionarea de coroane,
distrugerea ierburilor daunatoare, controlul
daunatorilor si parazitilor pentru agricultura,
acvacultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2021 06891 (111)181577
(151) 23/09/2021
(732) ELISABETA ELENA IOANA,

CALEA DOROBANȚILOR NR.
189, ET. 5, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WE ARE LOVE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06892 (111)181617
(151) 23/09/2021
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LESS SMELL TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06893 (111)181508
(151) 24/09/2021
(732) LEONTE C. GEORGE-MADALIN

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
SAT COMARNA NR. 237, JUDEŢ
IAŞI, COMUNA COMARNA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Ritual Software
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06894 (111)181509
(151) 24/09/2021
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

FOTBAL CLUB DINAMO
BUCURESTI, CALEA FLOREASCA
NR. 18-20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

D

clase:

(591) Culori revendicate: negru, auriu roz
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 29.01.01
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilelor), materiale de instruire sau
învățămînt (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat, caractere tipografice,
suporturi pentru cărți, semne de cărți, calendare,
cataloage, tipărituri, fluturași publicitari, felicitări,
etichete, reviste, ghiduri, publicații periodice,
ziare, agende, broșuri, ecusoane cu nume
(articole de birou), fotografii, placarde de hârtie
și carton, postere, cărți poștale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pantofi de fotbal,
ghete, sorturi, bandane, șepci, manșete, mănuși,
bentițe, jambiere, cămăși, tricouri, pantaloni,
pantaloni scurți, șosete.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
servicii de vânzare produse prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.
39. Servicii de transport de persoane,
organizarea de călătorii, rezervarea locurilor de
călătorie, transportul cu autocarul.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii oferite de baze
sportive (activităţi sportive), organizarea de
activități sportive, antrenare (instruire), servicii
de club (divertisment sau educație), organizarea
de competiții sportive, educație fizică, instruire
practică, închirierea de terenuri de sport.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și creație referitoare
la acestea, servicii de analiză și de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator
precum și a site-urilor web, crearea de domenii
de internet, gestionare domenii de internet.

───────

(210) M 2021 06895 (111)181335
(151) 24/09/2021
(732) UBYDEAL S.R.L., STR. C.D.

LOGA NR. 4, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UBYDEAL

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a pieselor
pentru automobile (exceptând transportul lor),
permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin showroom,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentare de
servicii, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobilă,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul și/sau cu
ridicată, gestionare și organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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stimulente, servicii de import și export,
administrarea magazinelor.
36. Consultanță și intermediere asigurări
auto, finanțare privind autovehiculele, servicii
de asigurare a autovehiculelor, servicii de
intermediere de credite auto.
37. Servicii de service pentru repararea
și întreținerea autovehiculelor, servicii de
tinichigerie (reparare), întreținere, service și
reparare de motoare și electromotoare, informații
legate de reparații, consultanță cu privire la
repararea de vehicule, reparare de piese
de motoare, montare (instalare) de piese
pentru autovehicule, lubrifierea vehiculelor,
mentenanța și repararea autovehiculelor, servicii
de instalare, servicii de lăcuire a autovehiculelor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parțial
distruse, reșaparea pneurilor și anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor (reparație), tapisare,
reparații de tapiserie, emailare, recondiționarea
ambreiajelor, reparare de axe pentru vehicule,
înlocuirea țevilor de eșapament (reparații),
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, instalare de mecanisme de
transmisie, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reglajul și revizia motoarelor,
servicii de gresaj de motoare, recondiționarea
motoarelor de vehicul, revizie generala a
motoarelor, reparare piese de motoare, reparare
de sisteme de frânare pentru vehicule, stații
de service pentru vehicule (realimentare și
mentenanță), construcție și montare de standuri
de prezentare, de scene și de cabine, tratament
anticoroziv pentru vehicule, curățare și spălare a
autovehiculelor, servicii de schimb de ulei pentru
autovehicule, șlefuirea automobilelor.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire și livrare de piese
auto, închirieri de autovehicule, servicii de
limuzine (trasport), servicii de tractare, servicii de
asistență în caz de defectare a vehiculelor.
40. Servicii de vopsire interior și exterior
autovehicule, servicii de tuning pentru
automobile, tuning pentru motoare și
electromotoare de autovehicule.
42. Proiectare de software de calculator pentru
servicii de service și consultanță cu privire la
repararea și întreținerea vehiculelor, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
consultanță cu privire la repararea și întreținerea
de vehicule, inspecția tehnică a automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), dezvoltarea de
programe și de software de calculator.

───────

(210) M 2021 06898 (111)181650
(151) 24/09/2021
(732) ISARA MEDIA S.R.L., INTRAREA

MORARILOR NR. 1M, SAT
SĂFTICA, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP.
4, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cartea de după

(531) Clasificare Viena: 20.07.01; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, cărți, cărți manuscrise,
cărți documentare, ambalaje pentru cărți din
hârtie, carton sau plastic, coperți de carte,
cărți de desen, publicații periodice, ziare,
reviste, manuale tipărite, manuale didactice, cărți
școlare, cărți educative.
41. Editare de publicații, servicii de editare,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare și editare de materiale tipărite,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, editare de publicații, servicii de editare
computerizată, consultanță editorială, publicare
și editare de cărți, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
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de cărți, publicare de manuale, elaborare de
manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de
căr instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
reviste și cărți, furnizare de informații referitoare
la cărți, servicii de informare cu privire la
cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de cărț
electronice și periodice pe internet, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare de literatură didactică, publicare de
publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile,
servicii de agenție literară.

───────

(210) M 2021 06899 (111)181372
(151) 24/09/2021
(732) ANNELY SHOES SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 47,
JUDETUL SUCEAVA, VICOVU DE
SUS, LOC. BIVOLARIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ANNELY SHOES SRL, STR.
UNIVERSITATII NR. 15-17, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

AL ANNELY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comandă online în domeniul
comerțului cu încălțăminte și îmbrăcăminte,
servicii de marketing în domeniul comerțului cu
încălțăminte și îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse modele de
încălțăminte și îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse modele
de încălțăminte și îmbrăcăminte, administrarea
afacerilor care privesc comerțul cu încălțăminte
și îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 06900 (111)181373
(151) 24/09/2021
(732) RADENT ESTETIQUE &

IMPLANTS SRL, BULEVARDUL
DECEBAL NR. 14, ET. 1, AP. 5,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

RADENT ESTETIQUE
& IMPLANTS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2021 06901 (111)181609
(151) 24/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

SINFLU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2021 06902 (111)181608
(151) 24/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

REMIFLU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2021 06904 (111)181510
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR.130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

ZF AGROPOWER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, furnizarea de informaţii
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
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profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06906 (111)181511
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR.130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

ZF digital

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii

profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06907 (111)181512
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR.130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

ZF BANKERS SUMMIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
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profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare la
ziare, reviste, fotografii si imagini printr-o reţea
online de calculatoare, scrierea de texte altele
decât cele publicitare, furnizarea de informații
despre educație, servicii de tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06909 (111)181513
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR.130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

ZF HEALTH &
PHARMA summit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii

profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06916 (111)181374
(151) 24/09/2021
(732) INNOVATION HUB TRADING

S.R.L., STR. ȚIGLINA NR. 24,
PARTER, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

InnoHub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 13.01.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate si instrumente de uz științific,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor si calculatoare inclusiv: modulatoare fm,
incarcafoare wireless, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric pentru protecție împotriva
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accidentelor, raportoare, echere de navigație,
mașini de birou cu cartele perforate, aparatură
de divertisment concepută pentru a fi utiiizată
cu un ecran de afișare independent sau
cu un monitor, programe de calculator
de orice tip, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descărcate dintr-o rețea
informatică externă.
12. Brichete pentru autovehicule.
21. Ustensile si recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni si bureți, perii, materiale
pentru perii, lână metalică, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepția sticlei folosite
în construcții), sticlărie, porțelan si faianță,
dispenser de hrana pentru animale, dispenser
de apa pentru animale, mici ustensile si aparate
manuale de menaj si bucătărie, ca ustensile
de toaletă, sticlărie si articole din porțelan,
ustensile si recipiente pentru menaj si bucătărie,
ustensile de bucătărie, oale, cratite si tigâi
din tablă, din aluminiu, din plastic sau altele,
mici aparate acționate manual pentru tocat,
măcinat, presat, piepteni electrici, periuțe de
dinți electrice, suporturi pentru farfurii si carafe
(veselă).
35. Publicitate, conducerea sl administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii prestate
de persoane sau organizații al căror scop
principal este să ofere asistentă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistentă în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale,
ca serviciile asigurate de firme de publicitate
care se ocupă în principal de comunicare
publică, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile
de produse sau servicii, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări, ca si compilarea datelor
matematice sau statistice, serviciile agențiilor
de publicitate, ca si servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin postă, sau distribuirea
de mostre, publicitate în legătura cu alte
servicii, cum ar fi publicitatea prin radio. inclusiv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse.

───────

(210) M 2021 06918 (111)181375
(151) 24/09/2021
(732) DELOTI CONSULTING SRL, STR.

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Societatea Calderon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, blocnotesuri, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton), ustensile
de scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, pixuri, creioane, stilouri, agende,
caiete, calendare, semne de carte.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele și
alte articole destinate transportului șicăratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj și valize,
bastoane, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, bagaje,
pungi și alte accesorii, respectiv: portofele și
alte articole destinate transportului șicăratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj și valize,

VLAD DRACU NR. 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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bastoane, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, etuiuri pentru cârduri de credit
(portmonee), dosare pentru conferințe, mape
pentru documente.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, căni de băut, termosuri,
pahare biodegradabile, învelișuri protectoare
pentru paharele de băutură.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, șepci.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucătărie si recipiente, servicii de vanzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu
pahare, vase de băut si articole pentru baruri,
ervicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata
in legătură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din
hârtie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicații
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de publicitate, promovare și relații publice.

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere lingvistică,
consultanță editorială, servicii de biblioteci de
cercetare dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice, publicare
de buletine informative, publicare de broșuri,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, învățământ, educație, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, activități
culturale, instruire, cursuri de limbi străine,
furnizare de activități culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente educative, organizare și coordonare
de evenimente educaționale.

───────

(210) M 2021 06923 (111)181514
(151) 27/09/2021
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Oameni & farfurii
(531) Clasificare Viena: 01.07.07; 27.05.01;

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(591) Culori revendicate: alb, roșu, 
portocaliu,negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1223

(210) M 2021 06924 (111)181317
(151) 27/09/2021
(732) V & M INTERNATIONAL SHOP

SRL, STR. SOCULUI NR. 6,
CAMERA 1, PARTER, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L., STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C 14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

ANVELINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
biciclete de copii, anvelope pentru roțile trenului
de aterizareal aeronavelor, anvelope pentru
roțile vehiculelor, anvelope pentru vehicule,
anvelope pentru vehicule erestre, anvelope
pneumatice, anvelope pneumatice și camere
de aer pentru motociclete, anvelope tubulare,
anvelope tabulare de bicicletă, benzi de rulare
din cauciuc pentru anvelope, camere de
aer pentru anvelope pentru vehicule, capace
de ventile pentru anvelopele de vehicule,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, dispozitive antiderapante pentru
anvelope de autovehicule, huse antiderapante
pentru anvelope, huse pentru anvelope, huse
textile antiderapante pentru anvelope, lanțuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
lanțuri antiderapante pentru anvelope, lanțuri
pentru anvelope pentru vehicule terestre,
materiale pentru aplicarea de petice pentru
camere de anvelope, bandă de rulare pentru
reșaparea anvelopelor de vehicule, bandă
de rulare din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor reciclate, bandă de rulare pentru
reșaparea anvelopelor, petice de cauciuc pentru
repararea de camere de anvelope, petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
sau anvelopelor, petice pentru camere de
anvelope, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor, pneuri (anvelope), pompe pentru

umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe pentru
umflarea anvelopelor pneumatice, pompe pentru
umflarea anvelopelor de bicicletă, profiluri pentru
anvelope, suporturi de anvelope, ținte metalice
pentru anvelope de vehicule, ventile pentru
anvelope de vehicule.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu anvelope, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu anvelope.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, echilibrare anvelope,
echilibrarea (alinierea) de anvelope, înlocuire
de anvelope (reparații), întreținerea și repararea
anvelopelor, servicii de montare și reparași
de anvelope de vehicule, servicii de montarea
anvelopelor, recanelarea anvelopelor, rotația și
echilibrarea anvelopelor, servicii de montare
anvelope, vulcanizare de anvelope de automobil
(reparații).
42. Servicii de inspectare a anvelopelor,
proiectare de spații comerciale pentru comerțul
cu anvelope, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul anvelopelor de automobile, servicii
de analiză a anvelopelor, servicii de analiză și
cercetare industrială privind anvelopele Dentru
automobile, servicii de cercetare în domeniul
anvelopelor.

───────
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(210) M 2021 06926 (111)181565
(151) 27/09/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

CSF

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 05.03.11; 05.03.13;
05.03.20

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe).
35. Regruparea în avantajul terților a produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), exceptând transportul

lor, permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute
și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comerciala, lucrări de birou in legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), furnizarea de informații
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu funcție
de cautare, cu privire la produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute
și neprelucrate, cereale și semințe crude

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globala de calculatoare, cu privire
produse agricole, de acvacultura, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe).

───────

(210) M 2021 06928 (111)181515
(151) 27/09/2021
(732) RĂZEȘII MOLDAVI COOPERATIVA

AGRICOLĂ, SAT CUCA NR. 733,
JUD. GALAȚI, COMUNA CUCA,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Răzeșii Moldavi
Cooperativa Agricolă

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 06.19.11; 01.03.01;
01.03.06

(591) Culori revendicate:verde, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, arbori, arbuști, bulbi
pentru agricultură, bulbi (plante), cereale
neprelucrate, cereale neprelucrate pentru
consum, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, cereale neprocesate, copaci și
produse forestiere, flori, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, germeni de cereale,
grâu, grăunțe (cereale), grăunțe (semințe),
iarbă, ierburi (plante), legume crude, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
malțuri și cereale neprocesate, malț, plante
naturale, plante fructifere vii, plante leguminoase
proaspete, porumb, produse forestiere brute
și neprocesate, produse horticole brute și
neprocesate, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, semințe de grâu,
semințe de fructe, semințe de legume, semințe
de secară, semințe de plantat, semințe
neprocesate, semințe neprocesate de uz
agricol, semințe pentru horticultura, verdețuri
ecologice, proaspete, orz, semințe de floarea-
soarelui, produse agricole (neprelucrate),
produse agricole brute și neprocesate, ovăz,
cartofi: struguri proaspeți, reziduri de plante
(materiale brute).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
asistență în afaceri, management șl servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consultanță comercială
în sectorul agricol, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
regruparea în avantajul terților a culturilor
agricole și de acvacultură, produselor horticole
și forestiere, produselor alimentare și hrană
pentru animale, arborilor, arbuștilor, bulbilor
pentru agricultură, bulbilor (plante), cerealelor
neprelucrate, cerealelor neprelucrate pentru
consum, cerealelor sub formă de grăunte,
neprelucrate, cerealelor neprocesate, copacilor
și produselor forestiere, florilor, fructelor
proaspete, nucilor, legumelor și ierburilor,
germenilor de cereale, grâului, grăunțelor
(cereale), grăunțelor (semințe), ierbii, ierburilor
(plante), legumelor crude, legumelor ecologice,
proaspete, legumelor neprelucrate, malțurilor
și cerealelor neprocesate, malțului, plantelor,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA
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plantelor fructifere vii, plantelor leguminoase
proaspete, porumbului, produselor forestiere
brute și neprocesate, produselor horticole brute
și neprocesate, semințelor, bulbilor și răsadurilor
pentru reproducerea plantelor, semințelor de
grâu, semințelor de fructe, semințelor de legume,
semințelor de secară, semințelor de plantat,
semințelor neprocesate, semințelor neprocesate
de uz agricol, semințelor pentru horticultura,
verdețurilor ecologice, proaspete, orzului,
semințelor de floarea-soarelui, produselor
agricole (neprelucrate), produselor agricole
brute și neprocesate, ovăzului, cartofilor,
strugurilor proaspeți, reziduurilor de plante
(materiale brute), exceptând transportul lor,
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 06929 (111)181296
(151) 27/09/2021
(732) MORARESCU DESIGN STUDIO

S.R.L., STR. PODIREI NR. 4, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, NĂSĂUD,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP.
4, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MOD STUDIO
ARHITECTURĂ & DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

42. Servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură, design arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, proiectare de
clădiri industriale, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design interior și servicii conexe de informare
și consiliere, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, design vizual, design
de mobilier, artă grafică și design, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, servicii de design
mobilier.
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(210) M 2021 06930 (111)181516
(151) 27/09/2021
(732) S.C. MEDITERRANO URBAN

FOOD S.R.L., ŞOS. PANTELIMON
NR. 255, CAMERA NR. 2, BL. 43,
SC. F, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP.
4, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MEDITERRANO
Urban Greek Food

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), pregătirea și furnizarea de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru

oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 06931 (111)181518
(151) 27/09/2021
(732) S.C. MEDITERRANO URBAN

FOOD S.R.L., ŞOS. PANTELIMON
NR. 255, CAMERA NR. 2, BL. 43,
SC. F, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

GYROSERIE GYROS,
SOUVLAKI & GRILLS

(531) Clasificare Viena: 07.05.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,

(591) Culori revendicate: galben, albastru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 06934 (111)181517
(151) 27/09/2021
(732) APULUM 94 SRL, STR. IOAN

HAPLEA NR. 60, JUDEŢ ALBA,
COMUNA CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

(540)

UN PARTENER DE
CURSA LUNGA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi de inregistrare magnetice.
35. Gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comerciala, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Creare si menținere site, programare pe
calculator.

───────

(210) M 2021 06935 (111)181519
(151) 27/09/2021
(732) SERHAT-YASAR BAKUMDI, STR.

IULIU MANIU NR. 32, BL. 23, SC.
D, ET. 4, AP. 21, JUDEŢ TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(540)

magazin15.ro

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin programe de
teleshopping, servicii de comandă online și/sau
pe bază de catalog în legătură cu: produse
chimice, preparate pentru curățenie, preparate
pentru lustruire și degresare, substanțe pentru
spălat, vopsele, articole de drogherie, cosmetice,
aparate de ras și accesorii pentru acestea,
articole de parfumerie, consumabile de uz
casnic, lumânări, produse din sectorul sănătății,
produse electrice și produse electronice,
suporturi sonore și suporturi de date, aparatură
pentru iluminat, materiale imprimate, papetărie,
articole de birotică, îmbrăcăminte, încălțăminte,
produse textile, articole de acoperit capul,
rucsacuri, umbrele și parasolare, jucării,
echipamente și accesorii sportive, produse
alimentare și băuturi, produse din tutun și alte

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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───────

(210) M 2021 06938 (111)181780
(151) 27/09/2021
(732) VITICOLA CORCOVA SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 293,
JUDEŢ MEHEDINŢI, CORCOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CORCOVA MAGNA 2013 VIN
CU DENUMIRE DE ORIGINE
CONTROLATĂ MEHEDINŢI

- CORCOVA CRAMELE
ROY & DÂMBOVICEANU

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Mehedinţi - Corcova.

───────

articole de lux, respectiv alcool, cafea, ceai,
ciocolată, zahăr și condimente, produselor de
uz casnic, echipamente electrice și nonelectrice
de uz casnic și de bucătărie, produse din
sticlă, produse din ceramică, produse din
porțelan, produse metalice și plastice pentru
uz casnic și de bucătărie, vase pentru uz
casnic și de bucătărie, seturi de oale de
gătit, articole decorative și materiale decorative,
respectiv ornamente, plante (inclusiv plante
artificiale), fructe (inclusiv fructe artificiale),
produse alimentare (inclusiv produse alimentare
artificiale), decorațiuni sezoniere, festive, pentru
petreceri și tematice, ghirlande, steaguri și folii,
accesorii telefoane mobile, tablete, laptopuri si
gsm.
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(210) M 2021 06940 (111)182028
(151) 27/09/2021
(732) ALEXANDRU VLAD, STR.

PETRE S. AURELIAN, NR.10,
AP.3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HYPE by Kiddo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Materiale de instruire sau învățământ (cu
excepția aparatelor), caractere tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri și jucării.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06941 (111)181376
(151) 27/09/2021
(732) SC OLTINVEST COMPANY SRL,

STR. DEPOZITELOR NR. 8A,
JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VA, ROMANIA

(540)

PROTECTHYDRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Preparate impermeabilizante pentru protecția
următoarelor suprafețe minerale sau
absorbante: zidării, tencuieli, beton, țigle, pavaje,
borduri din beton, cărămizi, fundații şi boltari
pentru fundații, garduri, fațade de beton, fațade
tencuite, tuburi pentru canalizări, stâlpi stradali
din beton, piatră naturală.

───────

(210) M 2021 06942 (111)181377
(151) 27/09/2021
(732) SC OLTINVEST COMPANY SRL,

STR. DEPOZITELOR NR. 8A,
JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VA, ROMANIA

(540)

OLTDEZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite la lipire (adezivi),
altele decât cele de uz casnic sau de papetărie.

───────

(210) M 2021 06943 (111)181869
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Nitrocell

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: negru, galben,
portocaliu, roz, albastru, verde, rosu
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3. Produse cosmetice, respectiv: săpun lichid,
gel de duș, cremă de corp, loțiune de corp,
șampon, cremă de față, cremă pentru picioare,
cremă pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────

(210) M 2021 06944 (111)181520
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Dermocell
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel
de duș, cremă de corp, loțiune de corp, șampon,
cremă de față, cremă pentru picioare, cremă
pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
25. Tricouri, pantaloni, încălțăminte sport.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.

30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────

(210) M 2021 06945 (111)181521
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA(540)

Fitamins

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel
de duș, cremă de corp, loțiune de corp, șampon,
cremă de față, cremă pentru picioare, cremă
pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
25. Tricouri, pantaloni, încălțăminte sport.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────
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(210) M 2021 06946 (111)181522
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Gym Tonic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel
de duș, cremă de corp, loțiune de corp, șampon,
cremă de față, cremă pentru picioare, cremă
pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
25. Tricouri, pantaloni, încălțăminte sport.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────

(210) M 2021 06947 (111)181523
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Nutrazen

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel
de duș, cremă de corp, loțiune de corp, șampon,
cremă de față, cremă pentru picioare, cremă
pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
25. Tricouri, pantaloni, încălțăminte sport.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────
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(210) M 2021 06950 (111)181524
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

NUTRACELL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel
de duș, cremă de corp, loțiune de corp, șampon,
cremă de față, cremă pentru picioare, cremă
pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
25. Tricouri, pantaloni, încălțăminte sport.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────

(210) M 2021 06951 (111)181525
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Nutrazone

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel
de duș, cremă de corp, loțiune de corp, șampon,
cremă de față, cremă pentru picioare, cremă
pentru bebeluși, spumă de baie.
5. Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24. Prosop din material textile.
25. Tricouri, pantaloni, încălțăminte sport.
29. Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32. Băuturi non alcoolice.

───────
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(210) M 2021 06952 (111)181686
(151) 27/09/2021
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE
IN PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., STR. NATAŢIEI NR.63,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Doctor de Bine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
29.01.13

clase:
16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe Internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii
de transmisie și comunicare, difuzarea şi/
sau transmisia de programe radio şi/sau
de televiziune şi/sau filme, difuzare şi/
sau transmisie de programe audio şi/sau
audio-vizuale prin satelit, TDT, cablu, DSL
și bandă largă, transmisie de programe
audio, video şi/sau audio-vizuale (prin orice
mijloace), transmisie de filme video, difuzare
și transmitere de programe de televiziune
și filme pe calculatoare personale, difuzare
și comunicații prin intermediul sau asistat

de computer, transmisie de programe audio,
video şi/sau audio-vizuale prin protocol de
internet (IPTV), servicii de telecomunicații
prin Internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul Voice
over Internet (VOIP), telecomunicații și I sau
comunicare şi/sau difuzare şi/sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații şi/sau comunicații şi/sau
servicii de difuzare şi/sau transmisie, servicii
interactive pentru telespectatori, inclusiv cei
care vizionează telefoane mobile și PC-
uri, fiind servicii de telecomunicații şi/sau
comunicații şi/sau servicii de difuzare şi/sau
transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor/preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
şi/sau comunicații şi/sau servicii de difuzare
şi/sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații şi/sau comunicații şi/sau servicii
de difuzare şi/sau transmisie video la cerere și
aproape la cerere, furnizarea accesului la filme,
videoclipuri și programe de televiziune pentru
spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activități
sportive și culturale, producție și distribuție
de programe video, producție de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferințe, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educație, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet

(591) Culori revendicate: albastru, rosu, roz
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio şi/sau vizuale, casete video
preînregistrate, DVD-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio şi/sau vizuale,
casete video preînregistrate, DVD-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio şi/sau
vizuale, casete video preînregistrate, DVD-uri
sau discuri video preînregistrate, închiriere,
leasing sau închiriere de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio şi/sau
vizuale, casete video preînregistrate, DVD-
uri sau discuri video preînregistrate, expoziție
de programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio şi/sau vizuale, casete video
preînregistrate, DVD-uri sau discuri video
preînregistrate în scopuri de divertisment,
educaționale, sportive sau culturale, organizare
de divertisment, pregătirea și producția de
programe radio, programe de televiziune,
filme, benzi video preînregistrate, DVD-uri,
materiale audio şi/sau vizuale, casete video
preînregistrate, discuri video preînregistrate sau

filme pentru distribuție pentru transmisie sau
difuzare prin orice mijloace , furnizare de
programe radio, programe de televiziune, filme,
materiale audio şi/sau vizuale sau filme online
(nu poate fi descărcat), publicarea de materiale
tipărite și înregistrări, servicii de imagistică
digitală, dublaj, editare de benzi video, producție
cinematografică, închiriere de filme, studiouri de
film, furnizarea de facilități de cinematografe,
producția de spectacole, producție de benzi
video pentru filme, închiriere de echipamente
audio, închiriere de aparate de iluminat pentru
platouri de teatru sau studiouri de televiziune,
închiriere de filme, închiriere de proiectoare
de film și accesorii, închiriere de echipamente
radio, închiriere de televizoare și echipamente
de televiziune, închiriere de camere video,
închiriere de benzi video, producții de teatru,
servicii de studio de film, organizarea sau
găzduirea de ceremonii de premiere, prezentare
de filme, producția de efecte speciale pentru
filme, servicii de rezervare (incluse în această
clasă) pentru evenimente sportive, științifice,
politice și culturale, producție de lucrări de artă
pentru filme de animație, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea de conținut video și audio
prin vânzare și închiriere, prin care consumatorul
are dreptul la vizionări unice sau multiple ale
conținutului media prin orice formă de dispozitiv
de redare, toate legate de divertisment, educație,
sport și cultură.
42.  Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe Internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 06956 (111)181688
(151) 27/09/2021
(732) DANIEL-CORNELIU

DIACONESCU, STR. TRIVALE
NR.65, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

NET hotel

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere şi
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente şi
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, şi echipamente pentru servirea
de mâncare şi băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, furnizare de alimente şi băuturi în
gogoşării, furnizare de alimente şi băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepţii, servicii contractuale de alimentaţie,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, servicii

de restaurant şi bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente şi băuturi, furnizarea
de spaţii pentru evenimente şi de spaţii pentru
birouri provizorii şi pentru reuniuni, servicii de
agenţii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, furnizare de găzduire
temporară în locuinţe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare şi furnizare de
cazare temporară, furnizare de spaţii pentru
festivităţi şi furnizare de spaţii temporare de
birouri şi reuniuni, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în staţiuni turistice, servicii de fast-
fooduri, servicii oferite de pizzerii, servicii de
snack-baruri, servicii de catering, servicii de
agenţii de turism privind spaţiile de cazare,
servicii de agenţii de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenţii de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agenţiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanţă, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere şi rezervare
la hoteluri, furnizarea de recenzii despre
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
şi baruri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică şi de vacanţă, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanţe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanţe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanţelor.

───────

(740) SC NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu, alb, gri
deschis, gri inchis
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(210) M 2021 06957 (111)181358
(151) 27/09/2021
(732) FAN COURIER EXPRESS SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA
NR.11 C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

FANbox

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.01; 26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de curierat, transport prin curier,
livrare de colete prin curier, livrare de
corespondenta prin curier, depozitare de colete,
depozitare temporara de livrari, servicii de
depozitare securizata (transport), inchiriere
de containere de depozitare, inchiriere de
dulapioare de depozitare.

───────

(210) M 2021 06959 (111)181526
(151) 27/09/2021
(732) P&P SELLING SRL, SAT OJDULA,

NR.126, JUDETUL COVASNA,
COMUNA OJDULA, COVASNA,
ROMANIA

(540)

ARTHUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cozonac secuiesc, produse de patiserie,
produse de cofetarie.

35. Servicii de comert cu produse de patiserie si
cu suveniruri.
43. Servicii de cazare, servicii de alimentatie
publica.

───────

(210) M 2021 06962 (111)181527
(151) 28/09/2021
(732) DIAMONDS AND RUST

S.R.L, STR. MIHAI EMINESCU
NR.102-104, CAMERA SERV 5,
ET.5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Zea et sia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

clase:
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace ornamentale din
metale pretioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protectia inmpotriva impactului,
abraziunii si deteriorarii monturii si pietrelor,
agate, agrafe de argint, agrafe de cravata,
agrafe de cravata din metale pretioase, amulete
(bijuterii), arta murala din metale pretioase in
3d, articole de bijuterie care contin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie cu pietre pretioase, articole de bijuterie
din lanturi rasucite, articole de bijuterie false,
articole de bijuterie placate cu metale pretioase,
articole de bijuterie realizate din aliaje de
metale pretioase, articole de bijuterie realizate
din metale pretioase, articole de bijuterie

(591) Culori revendicate: negru, albastru
inchis, albastru deschis, rosu inchis,
rosu deschis, galben

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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semipretioase, articole de imitatii de bijuterie,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, articole semifinisate din metale
pretioase utilizate in confectionarea articolelor
de bijuterie, articole semifinisate din pietre
pretioase utilizate in productia de bijuterii, aur,
banuti de arama, benzi din fire flexibile purtate
ca bratari, bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confectionate din sticis, bijuterii cloisonne,
bijuterii confectionate din cristal, bijuterii
confectionate din perle de culture, bijuterii
confectionate din metale pretioase, bijuterii
confectionate din bronz, bijuterii confectionate
din aur, bijuterii confectionate din plasatic,
bijuterii confectionate din pietre semipretioase,
bijuterii confectionate din metale nepretioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii cu pietre pretioase,
bijuterii de corp, bijuterii de dama, bijuterii
de fildes, bijuterii de recunostinta pentru
angajati, bijuterii din aur, bijuterii din cositor,
bijuterii din cristal, placate cu metale pretioase,
bijuterii din materiale semipretioase, bijuterii din
metale nepretioase, bijuterii din metale pretioase
placate, bijuterii din metale pretioase, bijuterii
din metale semipretioase, bijuterii din platina,
bijuterii emailate, bijuterii fabricate din argint,
bijuterii fantezie, bijuterii-pandantive, bijuterii
pentru animale de companie, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru fata, bijuterii
pentru impodobire personala, bijuterii pentru uz
personal, bijuterii sub forma de margele, bratari
(bijuterii), bratari cu margele din lemn, bratari de
argint, bratari de aur, bratari de ceas, bratari de
identificare (bijuterii), bratari de incheietura (in
scopuri de binefacere), bratari de plasatic sub
forma de bijuterii, bratari fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, bratari
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
bratari pentru ceasuri de mana, bratari pentru
glezna, bratari placate cu argint, bratari placate
cu aur, brelocuri, brelocuri de chei din metale
pretioase, brelocuri din imitatie de piele, brelocuri
din metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
fabricate din metal comun, brelocuri metalice,
jbrelocuri, nemetalice, brelocuri retractabile
pentru chei, brelocuri sub forma de bijuterii
(decoratiuni mici sau bagatele), brose (bijuterii),
brose decorative (bijuterii), brose placate cu
aur (bijuterii), busturi din metale pretioase,
butoni de camasa, butoni de manseta, butoni
de manseta din aur, butoni de manseta din
imitatie de aur, butoni de manseta din metale
pretioase cu pietre semipretioase, butoni de
manseta placati cu metale pretioase, butoni de
manseta placati cu argint, butoni de manseta
realizati din metale pretioase si pietre pretioase,
butoni din portelan, cabosoane, cabosoane

pentru fabricarea bijuteriilor, calcedonie, camee
(bijuterii), casete adaptate pentru pastrarea
articolelor de bijuterie, casete pentru bijuterii
si cutii pentru ceasuri, catarame pentru curele
de ceas, cercei, cercei cu pandantiv, cercei de
aur, cercei de argint, cercei pentru piercing,
cercei placati cu argint, chei amulete din metale
pretioase, chei amulete placate cu metale
pretioase, clipsuri pentru saluri sub forma de
bijuterii, clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii),
coliere din metale pretioase, coliere plasatron,
crucifixe ca bijuterii, crucifixuri din metale
pretioase, altele decat articole de bijuterie,
cruciulite (bijuterii), cupe pentru premii din metale
pretioase, curele de ceas, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii mici pentru bijuterii din metale
pretioase, cutii muzicale pentru bijuterii, cutii
pentru ace de cravata, cutii mici pentru bijuterii,
altele decat cele din metale pretioase, cutii din
piele pentru bijuterii, cutii din metale pretioase,
cutii pentru bijuterii, decoratiuni adezive pentru
pereti, din metal pretios, decoratiuni de perete
din metale pretioase, diademe, diamante,
diamante taiate, figurine de animate (ornamente)
placate cu metale pretioase, figurine de animate
(ornamente) confectionate din metale pretioase,
figurine de uz ornamental din pietre pretioase,
figurine decorative cu actiune din metale
pretioase, figurine din aur, figurine din imitatie
de aur, figurine din metale pretioase, figurine din
pietre pretioase, figurine din pietre pretioase sau
semipretioase, figurine tn miniatura (placate cu
metale pretioase), figurine realizate din argint,
figurine (statuete) din metale pretioase, fir de
argint (bijuterii), fir de sarma din metale pretioase
(bijuterii), fire de argint (bijuterii), fire din metale
pretioase (bijuterii), gablonturi din bronz, geme,
geme pretioase si semipretioase, genti tip
rulou pentru bijuterii, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, imitatii de aur, imitatie
de jais, imitatii de bijuterii ornamentale, imitatii
de bijuterii, imitatii de perle, imitatii de pietre
pretioase, inchizatori pentru bijuterii, incuietori
pentru coliere, inele (bijuterii), inele (bijuterii)
confectionate din metale nepretioase, inele
(bijuterii) confectionate din metale pretioase,
inele de argint, inele cu sigiliu, inele de fixare,
fiind piese de bijuterie, inele de logodna, inele
de prietenie, inele din aur, inele din platina,
inele eternity, inele pentru chei (decoratiuni
mici sau brelocuri) din metale pretioase, inele
pentru piercing corporal, inele placate cu argint,
inele placate cu aur, inele si lanturi de chei
si brelocuri pentru acestea, insigne cloisonne,
insigne de rever din metale pretioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale pretioase, insigne metalice
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(metale pretioase), jad (articole de bijuterie), jais
brut sau semiprelucrat (gagat), ornamente din
jais (gagat), lantisoare de aur, lantisoare de aur
impletite, lantisoare de bijuterie pentru coliere,
lantisoare de bijuterie pentru glezna, lantisoare
de bijuterie pentru bratari, lantisoare placate
cu aur, lanturi (bijuterii), lanturi confectionate
din metale pretioase (bijuterii), lanturi de argint,
lanturi de aur, lanturi de bijuterie din metale
pretioase pentru bratari de glezna, lanturi de
bijuterie din metale pretioase pentru coliere,
lanturi de cravata din metale pretioase, lanturi de
gat, lanturi din metale pretioase pentru bratari,
lanturi placate cu argint, lanturi placate cu aur,
lingou de aur, lingouri de argint, lingouri de
aur, lingouri de metale pretioase, lingouri de
platina, lingouri din aliaje de argint, lingouri
din aliaje de aur, lingouri din aliaje de platina,
lingouri din argint, marcasite, margele pentru
crearea de bjuterii, margele pentru meditatie,
matanii (bijuterii) , medalii, medalioane (bijuterii),
monede care nu sunt pecuniare, monede
comemorative, monede de colectie, obiecte
de arta confectionate din pietre pretioase,
obiecte de arta de argint, obiecte de arta
din argint emailat, obiecte de arta din aur
emailat, obiecte de arta din metale pretioase,
obiecte de arta din metal (metale pretioase),
olivins (peridot), olivins (piatrs pretioass), opal,
ornamente confectionate din metale pretioase
(statui), ornamente din metale pretioase pentru
palarii, ornamente din sau placate cu metale
pretioase sau semipretioase sau pietre, sau
imitatii ale acestora, ornamente pentru coafuri
de mireasa, sub forma de diademe, ornamente
pentru imbrscaminte (din metale pretioase),
ornamente pentru incaltaminte, ornamente
pentru palarii, ornamente pentru palarii (din
metale pretioase), ornamente pentru rochii sub
forma de bijuterii, ornamente pentru sarbatori
(figurine) din metale pretioase, altele decat cele
pentru brad, ornamente pentru urechi sub forms
de bijuterii, ornamente personale de metale
pretioase, pandantive, pandantive confectionate
din metale pretioase sau placate cu acestea,
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive din chihlimbar fiind
articole de bijuterie, pandantive pentru lanturi
de ceas, peridot, perle artificiale, perle (bijuterii),
perle de cultura, perle naturale, pietre artificiale
(pretioase sau semipretioase), pietre pentru
bijuterii, pietre pretioase, pietre pretioase
artificiale, pietre pretioase neprelucrate, pietre
pretioase neprelucrate si semiprelucrate si
imitatii ale acestora, pietre pretioase, perle si
metale pretioase si imitatii ale acestora, piaci
comemorative, pietre sintetice (bijuterii), pietre

semipretioase, piaci comemorative din metale
pretioase, piaci funerare din metale pretioase,
placute de identificare din metal pretios, plasaa
de lanturi din metale pretioase (bijuterii), plasa
din lanturi din metale semipretioase, podoabe
(bijuterie), portchei decorative, portchei din
imitatie de piele cu inel, podoabe pentru
incsitsminte (din metale pretioase), produse
de bijuterie, rodiu si aliajele sale, ruteniu
si aliajele sale, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, rubin, safire, sculpturi
din metale pretioase, sculpturi ornamentale
confectionate din metale pretioase, seturi de
monede pentru colectionari, smaralde, spinel
(pietre pretioase), statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, sau imitatii ale acestora, talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
bratari, talismane pentru coliere, tanzanit ca
pietre pretioase, tanzanit fiind pietre pretioase,
tiare, topaz, tocuri pentru chei din metale
pretioase, trofee confectionate din aliaje de
metale pretioase, trofee confectionate din metale
pretioase, trofee placate cu aliaje de metale
pretioase, trofee placate cu metale pretioase,
trofee statuare comemorative fabricate din metal
pretios, verighete, zirconiu cubic, turmaline
(pietre semipretioase), podoabe din chihlimbar,
perle din chihlimbar presat, metale pretioase
si aliajele acestora, bijuterii, pietre pretioase si
semipretioase, instrumente de ceasornicarie si
pentru masurarea timpului.
35. Administrarea, organizarea si
managementul afacerilor cu bijuterii, cu metale
pretioase si semipretioase, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de vanzare cu ridicata
in legatura cu bijuterii, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu bijuterii, servicii
de vanzare cu amanuntul online referitoare la
bijuterii.
42. Servicii de design de bijuterii, servicii de
autentificare de bijuterii.

───────
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(210) M 2021 06963 (111)181757
(151) 28/09/2021
(732) Andreea Popescu, STR.

PROFESOR MIRESCU,
NR.154, SAT GULIA, JUDETUL
DAMBOVITA, TARTASESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

EQUINOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale pretioase si aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre pretioase si semipretioase,
ceasornice si instrumente pentru masurarea
timpului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

STR. IRIS NR. 22, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

BLACK BULL

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, produse de mobilier, scaune, fotolii,
canapele.

───────

(210) M 2021 06969 (111)181773
(151) 28/09/2021
(732) ZENDECO IMPORT EXPORT,
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(210) M 2021 06971 (111)181528
(151) 28/09/2021
(732) SC FABRICA CĂMARA

BUCOVINEI SRL, STR.
ALEXANDRU VLAHUTA NR. 25,
JUDEŢ SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Băcănia Bucovinei
din inima Bucovinei

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi,
murături.

───────

(210) M 2021 06972 (111)182056
(151) 28/09/2021
(732) NINGBO JOYSONQUIN

(540)

JoyCharge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterie pentru automobile, cip de calculator,
program de calculator, înregistrat (program),
contor de parcare, tester pentru baterii,
baterie reîncărcabilă, stații de încărcare pentru
vehiculele electrice, încărcător de baterii pentru
computer portabil, dispozitiv de încărcat baterii,
dispozitiv de automatizare pentru centrale
electrice.
35. Sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, furnizarea de asistență în
managementul afacerilor, închiriere de standuri
de vânzare/informații comerciale, servicii de
agenții de import-export, servicii de informații
comerciale, prin internet, promovarea vânzărilor
pentru terți, studii de piață, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii de încărcare a bateriei telefonului
mobil, servicii de încărcare a vehiculelor
electrice, suprimarea interferențelor în ceea ce
privește aparatele electrice, tapițare, instalare
și reparații de aparate electrice, furnizarea
de informații privind construcția, întreținere și
reparații de automobile, stații de alimentare
a autovehiculelor (alimentare cu carburant și
întreținere), instalarea și repararea alarmelor
antifurt, Informații legate de reparații.
38. Furnizarea de informații despre
telecomunicații, comunicații prin terminale de
calculator, servicii de poștă vocală, furnizarea de
servicii de videoconferință, furnizarea accesului
la baze de date, difuzarea prin intermediul
televizorului, comunicații prin telefoane mobile,
comunicații prin telefon, furnizarea de servicii de

(591) Culori revendicate: auriu, negru, gri, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

INTELLIGENCE TECHNOLOGY
CO., Ltd, JUXIAN ROAD HIGH-
TECH NO. 1266, FIRST FLOOR,
NO. 5 BUILDING OF 24TH UNIT,
NINGBO, CHINA

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme de
comunicații de date, trimiterea de mesaje.
42. Efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologia pentru tranzacții de comerț
electronic, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, verificarea siguranței rutiere,
proiectare și dezvoltare de software, design
industrial, consultanță în domeniul economisirii
energiei, proiectare și dezvoltare de produse
multimedia, software ca serviciu (SaaS),
proiectare și dezvoltare de baze de date.

───────

(210) M 2021 06974 (111)181530
(151) 28/09/2021
(732) SC LOOP PRODUCTION SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producția de programe radio și de
televiziune, producția de spectacole, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor la cerere, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, divertisment
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live.

───────

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Colourful Snacktail
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Gustări pe bază de fructe, gustări pe bază
de cartofi, gustări din cartofi, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări din legume, gustări pe
bază de tofu, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de lapte, aperitive pe bază de
cartofi, aperitive pe bază de fructe, aperitive
alimentare pe bază de soia, gustări pe bază de
alune, gustări pe bază de carne, aperitive pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de fructe uscate, gustări din alge
marine comestibile, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, batoane pe
bază de nuci și semințe, batoane pe bază de
fructe și fructe nucifere.
30. Snacks-uri crocante, gustări din tortilla,
gustări pe bază de orez, gustări pe bază de
cereale, gustări de tip tort de fructe, gustări
tip prăjitură din orez, snacks-uri răsucite cu
gust de brânză, floricele de porumb preparate,
biluțe de brânză (snacks-uri), gustări din porumb
expandat, snacks-uri din grâu expandat, gustări
din cereale, gustări pe bază de grâu, gustări din
porumb, aperitive pe bază de porumb, aperitive
pe bază de orez, batoane alimentare pe bază
de cereale, snack-uri pe bază de cereale, gustări
pe bază de multicereale, aperitive sărate pe
bază de faină, gustări rapide preparate din mușii,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, gustări pe bază de grâu,
gustări din porumb, gustări preparate pe bază
de cereale, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, bulete de brânză expandate
(snacks-uri de porumb), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
gustări preparate conținând în principal paste,
gustări preparate conținând în principal orez,
snacks-uri pe baza de orez, gustări rapide

(210) M 2021 06976 (111)181618
(151) 28/09/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,
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preparate din grâu integral, gustări care constă
în principal din pâine, gustări alimentare din
cereale cu gust de brânză, gustări care constă în
principal din cereale, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
soia, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, produse pentru gustări preparate
din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arome pentru
gustări (altele decât uleiurile esențiale), gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb expandat.
32. Bere, băuturi nealcoolice, apă potabilă, apă
cu arome, ape minerale și gazoase, băuturi
răcoritoare, băuturi energizante și băuturi pentru
sportivi, băuturi non-alcoolice din fructe și sucuri
de fructe, apă de nucă de cocos ca băutură,
băuturi nealcoolice, siropuri, concentrate, prafuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice.

───────

(210) M 2021 06979 (111)182162
(151) 28/09/2021
(732) OAE EVENTS, STR. DRUM GURA

CALITEI 4-3, BLOC 4, SCARA A,
AP.165, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Winterfest
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1002447 din
data 27.01.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ” Winterfest”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de
concerte, organizare și coordonare de concerte
muzicale, concerte în direct susținute de
formații muzicale, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment).

───────
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(210) M 2021 06981 (111)181531
(151) 29/09/2021
(732) MYSKIN SRL, SPLAIUL UNIRII NR.

76, CORP A, PARTER, CLADIREA
RIVER PLAZA, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ADELIA CRISTINA ENE; SC
ACE - MR EXPERT SRL, STR.
SOLSTITIULUI NR. 2A, BL.1, ET. 2,
APT. 10, CAMERA 2, JUDEȚ ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Mai aproape de perfecțiune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere
comercială, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
distribuirea de eşantioane, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, depilarea cu ceară, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii de spitaliceşti, servicii de

analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de psiholog, servicii de
sanatoria, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, tatuare, servicii de terapie,
servicii de machiaj, consiliere alimentară și
nutrițională, închiriere de roboți chirurgicali.

───────

(210) M 2021 06982 (111)181619
(151) 29/09/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CREATED DIFFERENTLY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
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ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06983 (111)181532
(151) 29/09/2021
(732) SC KONTIKI CONSULT SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 23C,
SAT OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

semolina brutărește artizanal

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.01.05;
05.07.05; 26.11.01; 24.17.02

clase:
30. Pâine tip toast, baghete, pâine cu semințe,
chifle de pâine, preparate din cereale, gustări
pe bază de cereale respectiv cornuri, cozonac,
melci, tarte, negrese, checuri, sărățele, quiche,
biscuiţi / fursecuri, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), colţunaşi pe bază de făină, produse
de cofetărie, torturi/prăjituri.

───────

(210) M 2021 06984 (111)181673
(151) 29/09/2021
(732) DIVVOS SRL, SAT MICEŞTI NR.

487A, JUD. ARGEŞ, COMUNA
MICEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TERRAQUA ZERO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
01.01.01; 05.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, limonade, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, ape (băuturi), apă
carbogazoasă, apă carbogazeificată, apă
gazoasă, apă plată, apă minerală, ape de masă,
apă îmbuteliată, apă de izvor, apă cu arome,
apă minerale cu arome, ape cu vitamine, ape cu
minerale, apă lithia (bogată în litiu).

───────

(591) Culori revendicate: verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06985 (111)181533
(151) 29/09/2021
(732) MYSKIN SRL, SPLAIUL UNIRII NR.

76, CORP A, PARTER, CLADIREA
RIVER PLAZA, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ADELIA CRISTINA ENE; ACE - MR
EXPERT SRL, STR. SOLSTITIULUI
NR. 2A, BL.1, ET. 2, APT. 10, CAMERA
2, JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)

Clinica Altezza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.02.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere
comercială, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
distribuirea de eşantioane, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,

promovarea vânzarilor pentru terţi, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, depilarea cu ceară, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii de spitaliceşti, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de psiholog, servicii de
sanatoria, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, tatuare, servicii de terapie,
servicii de machiaj, consiliere alimentară și
nutrițională, închiriere de roboți chirurgicali.

HEX #cea368), maro deschis (HEX
#bb9e68), maro închis (HEX #734d28,
HEX #422006)

(591) Culori revendicate: bej (HEX #d6b17d,
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1247

(210) M 2021 06986 (111)181534
(151) 29/09/2021
(732) LEMON INTERIOR DESIGN

S.R.L., STR. MAXIM GORKI
NR.20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEMON INTERNATIONAL
DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.05.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,

servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de informare și consiliere în
domeniul design-ului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea de
decorațiuni interioare, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, întocmire de proiecte
de arhitectură, consultanță în materie de
design interior, servicii de amenajare/design
interior, design grafic pentru materiale
promoționale, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și
mobilier pentru design interior, servicii
de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, design
arhitectural, servicii tehnologice și design,
servicii de design, proiectare industrială, design
grafic și industrial, servicii de grafică, servicii
de grafică personalizată, servicii de grafică
personalizată pentru tapet, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere.

───────

(591) Culori revendicate: bej, maro deschis,
negru
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(210) M 2021 06987 (111)181535
(151) 29/09/2021
(732) YLKRS AUTOMOTIVE SRL,

STR. IANCU CAPITANU NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021364,
ROMANIA

(540)

YLKRS Automotive
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Huse adaptate pentru volane de automobile,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
huse adaptate pentru automobile.
27. Preșuri și covorașe auto, covorașe pentru
autovehicule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile.

───────

(210) M 2021 06989 (111)181536
(151) 29/09/2021
(732) LEMON INTERIOR DESIGN

S.R.L., STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LEMON INTERNATIONAL
DESIGN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliara
(construcţii), servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, reparaţii de construcţii, construcţii
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,

lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de informare și consiliere în
domeniul design-ului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea de
decorațiuni interioare, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, întocmire de proiecte
de arhitectură, consultanță în materie de
design interior, servicii de amenajare/design
interior, design grafic pentru materiale
promoționale, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și
mobilier pentru design interior, servicii
de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, design
arhitectural, servicii tehnologice și design,
servicii de design, proiectare industrială, design
grafic și industrial, servicii de grafică, servicii
de grafică personalizată, servicii de grafică
personalizată pentru tapet, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
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servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere.

───────

(210) M 2021 06990 (111)181537
(151) 29/09/2021
(732) ZEN CORE SRL, STR. EROILOR,

NR. 266, BL. 8H, AP. 22, JUDETUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZEN CORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 18.01.08

clase:
7. Mașini pentru ridicarea și transportarea
buștenilor, mașini forestiere, ferăstraie cu
bandă pentru exploatare forestieră, graifere
pentru lemn (hidraulice) de uz forestier, mașini
pentru rostuirea dinților de ferăstrău (pentru
exploatarea forestieră sau prelucrarea lemnului),
transportoare hidraulice, mecanisme hidraulice
de ridicare, platforme hidraulice autopropulsate,
platforme de ridicare pentru atașarea vehiculelor.
37. Repararea sau întreținerea mașinilor și
echipamentelor pentru exploatarea forestieră,
instalare de echipamente hidraulice, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
hidraulice, servicii de recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane hidraulice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
hidraulice, service de întreținere a macaralelor,
service și reparare de aparate de ridicat.

───────

(210) M 2021 06996 (111)181538
(151) 29/09/2021
(732) UNIVERSITATEA SAPIENTIA,

STR. MATEI CORVIN, NR. 4,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400112, CLUJ, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 28, AP.13, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

ERDÉLYI JOGÉLET
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cărți electronice descărcabile, reviste
electronice descarcabile, publicații electronice
descărcabile, baze de date (electronice), baze
de date computerizate.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, formulare comerciale, anuare (publicații
tipărite), periodice, buletine informative, articole
de papetărie și accesorii educative, rapoarte în
domeniul juridic, reviste juridice, manuale de
instrucțiuni pentru educație, materiale educative
și didactice, compendii în domeniul juridic
(tiparituri), cărți.
41. Publicare de cărți, publicare multimedia
de cărți, publicare de cărți și reviste, servicii
de cercetare online în biblioteci, servicii
academice online în biblioteci, servicii de
bibliotecă și închiriere de produse media,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, furnizare de publicații electronice

(591) Culori revendicate: negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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online, nedescărcabile, furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
îndrumare, educație și instruire, organizare de
competiții, organizare și coordonare de prelegeri.
42. Dezvoltare de baze de date, cercetare
științifică realizată cu ajutorul bazelor de date,
cercetare și analiză științifică, servicii it, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, proiectare,
creare și programare de pagini web, dezvoltare
software, programare și implementare.

───────

(210) M 2021 07001 (111)181570
(151) 29/09/2021
(732) MED TECH DISTRIBUTIONS SRL,

STR. PRIETENIEI, NR. 16, APT.
7, JUD. MURES, TÂRGU MUREȘ,
540439, MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 73-79A,
ET.2, AP.205, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MED TECH DISTRIBUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.02.07; 26.04.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, furnizare de servicii
de consiliere în domeniul afacerilor privind
francizarea, servicii de consiliere în afaceri
privind francizarea, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale.

───────

(210) M 2021 07003 (111)181760
(151) 29/09/2021
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU, NR. 29,
BL. 33, SCARA 3, ETAJ 8, AP.
105, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

(540)

Future Leaders

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.06

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, coordonare de expoziții cu scop
educativ, organizare de convenții cu scopuri
educative, organizare de competiții educative,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare și coordonare de prelegeri, seminare,
academii (educație), administrarea serviciilor
educaționale, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri prin corespondență, cursuri de
sprijin pentru învățarea limbilor străine, cursuri
lingvistice, cursuri în cadrul taberelor educative,
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───────

(210) M 2021 07006 (111)182044
(151) 29/09/2021
(732) SEINEANA PRODUCT S.R.L.,

STR.CUZA VODĂ NR.12, JUD.
MARAMUREȘ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SEINEANA MURAT
special pentru voi

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1002714 din
data 31.01.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ” MURAT”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 05.09.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Oțet.
───────

cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
educație, difuzare de materiale educative,
elaborare de materiale educative, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul limbilor străine, furnizare
de școli și cursuri de limbi străine, organizare de
cursuri de limbi străine, pregătire extrașcolară în
centre specializate, servicii de academii de studii
specializate în predarea limbilor străine, servicii
de predare a limbilor străine, cursuri de limbi
străine, servicii educative în domeniul predării
limbilor străine, elaborare de manuale educative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizarea de concursuri educative,
publicare de materiale didactice educative.

(591) Culori revendicate: galben (RAL 1015),
alb, gri, negru, roșu, verde (RAL
4007),mov, roz (RAL 4003)
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(210) M 2021 07008 (111)181629
(151) 29/09/2021
(732) RENATE KARINA SOUCA, PIAȚA

MIHAI VITEAZU, NR.1, AP.1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400036,
CLUJ, ROMANIA
ALEXANDRU KUN, BULEVARDUL
21 DECEMBRIE 1989, NR.20,
AP.6, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400094, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

liniște | e momentul tău

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.01; 26.11.05; 26.11.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări pentru masă, aranjamente
din lumânări, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări pentru
pomul de crăciun, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, lumânări în formă de fructe, ceară
pentru fabricarea de lumânări, lumânări utilizate
pentru iluminare pe timp de noapte, elemente
decorative pentru iluminarea pomului de crăciun
(lumânări), lumânări în diverse forme.

───────

(210) M 2021 07014 (111)181539
(151) 29/09/2021
(732) TERABIO PACK SRL, DN 15A, KM

45 + 500, SAT SARATEL, JUDEŢ
BISTRIŢA NĂSĂUD, COM.SIEU-
MAGHERUS, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraBio
(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.12;

27.05.01; 27.05.17

clase:
16. Hârtie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, articole de papetarie si de birou,
cu exceptia mobilei, materiale didactice si
educative, folii de palstic pentru documente,
folii si pungi pentru ambalat si impachetat,
folii transparente - inclusiv biodegradabile, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii transparente
din plastic, folii adezive de transfer, folii cu bule
de aer pentru impachetat si ambalat, folii montaj
pentru imprimerie (netextile), folii de impachetat
pentru carti, folii din plastic pentru ambalare,
folii din materiale plastice pentru ambalat,
folii din plastic adeziv pentru fotografii, folii
din polietilena pentru ambalat sau impachetat,
folii din acetat de celuloza pentru ambalat
si/sau impachetat, folii biodegradabile pentru
impachetat si/sau ambalat, produse de papetarie
sub forma de felii cu adeziv, folii de plastic pentru
ambalare alimente pentru uz casnic - inclusiv
biodegradabile, folii cu bule de aer, din material
plastic, pentru ambalarea sau conditionarea
marfurilor - inclusiv biodegradabile.
17. Materiale plastice şi răşini în formă extrudată
pentru utilizare în fabricare, materiale de

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile, nemetalice, folii izolante, folii
de mascare, folii antireflex, pentru geamuri, folii
acrilice utilizate în producție, folii de polietilenă
pentru izolare, folii de mascare pentru ferestre,
folii de plastic pentru izolare electronică, folii de
plastic pentru izolare electrică, folii din
plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii laminate pentru
aplicare la un substrat, folii de material
plastic (produse semifabricate), folii de materiale
plastice pentru uz agricol, folii din plastic
stratificat folosite în producție, folii din
materiale plastice de uz agricol, folii de
plastic biodegradabile de uz agricol, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic,
materiale plastice sub formă de folii (produse
semifabricate), folii de polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetare, folii acoperite cu
adeziv pentru utilizare în producție, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, materiale din folii de plastic de uz
industrial, folii din celuloză regenerată, cu
excepția celor pentru ambalaje, folii din celuloză
regenerată, altele decât cele pentru ambalare,
folii din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de plastic nuanțate
folosite pe geamuri de vehicule, folii din vinil
folosite la fabricarea de articole gonflabile,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii spongioase rigide
din clorură de polivinil folosite în fabricație,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii de polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, polimeri elastomerici
sub formă de folii destinați utilizării în producție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, servicii de
import-export.

───────

(210) M 2021 07015 (111)181540
(151) 29/09/2021
(732) SC BRAND NEW INTELLECTUAL

PROPERTY SRL, STR. PĂCII NR.
7, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Agromarket
PROFESIONAL CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri precum produsele
agricole, derivate ale acestora, furaje / mâncare
pentru animale de companie, accesorii și articole
de îngrijire pentru animalele de companie,
aditivi si medicamente pentru animale, semințe,
plante, bulbi, arbuști, accesorii pentru grădinărit,
utilaje și unelte pentru grădinărit, pui de o zi,
animale vii (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, galben, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07016 (111)181330
(151) 29/09/2021
(732) ASOCIATIA SPORTS HUB, STR.

SILVESTRU NR. 69, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GO SCHOLARSHIP.
learn practice play.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
arte marțiale, articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
exercițiilor de judo, articole de îmbrăcăminte
pentru atletism, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte pentru triatlon,
bandane fulare, baticuri de purtat la gât, benzi
antiperspirante pentru încheietură, benzi pentru
încheietura mâinii, bluze de antrenament, bluze
de trening, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport, colanți
pentru atletism, costume de karate, costume
de judo, costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume de gimnastică, costume de kendo,
costume de înot, costume de înot din două piese,
pentru femei (tankini), costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, costume sportive pentru
jogging, echipament sportiv, hanorace sport,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, îmbrăcăminte pentru sport, veste de
antrenament, veste de departajare, uniforme

pentru arbitri, uniforme pentru sporturi de
contact, tricouri de tenis, tricouri pentru fotbal,
tricouri pentru rugby, tricouri sportive fără
mâneci, treninguri (pentru sport), șosete pentru
sport, șosete pentru tenis, șorturi pentru sport,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni scurți pentru tenis,
pantaloni sport, pantaloni sport care absorb
umezeala, pantaloni sportivi, pantaloni scurți
pentru box, pantaloni pentru ciclism, pantaloni
rezistenți la vânt, pantaloni de sport, pantaloni de
trening, pantaloni de trening scurți, pantaloni de
trening cu bandă elastică, pantaloni matlasați de
uz sportiv, pantaloni de antrenament, pantaloni
de jogging, pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), mănuși pentru cicliști, maiouri
pentru atletism, maiouri pentru ciclism, maiouri
pentru sport, maiouri sportive, jachete sport,
jachete de tenis, jachete de trening, jachete
de antrenament, ghete de fotbal, echipament
de gimnastică, ghete sport, încălțăminte de
atletism, încălțăminte de fotbal, încălțăminte de
sport, încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte pentru apă,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi de alergat, pantofi de alergat
cu crampoane, pantofi de fotbal, pantofi de
sport, pantofi pentru baschet, pantofi pentru
ciclism, pantofi pentru handbal, sneakers, pantofi
de sport, încălțăminte de sport, teniși, șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
exerciții abdominale, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), apărători de
cot (articole de sport), apărători de genunchi
(articole de sport), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie pentru
fotbal, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, articole de gimnastică și de sport,
articole de sport, cotiere pentru cicliști, coșuri de
baschet, echipament pentru înot, echipament de
antrenament în arte marțiale, echipament pentru
fotbal, echipament pentru volei, echipamente
pentru sport, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, genunchiere pentru atleți, genunchiere
pentru fotbal, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru rachete de tenis,
huse de protecție pentru rachete, inele acționate
manual pentru exerciții de rezistență pentru
partea inferioară și superioară a corpului, inele
de exercițiu pentru întărirea mâinii, inele pentru
coșuri de baschet, inele pentru gimnastică,

(591) Culori revendicate: roz (Pantone PMS
225), portocaliu (Pantone PMS 166),
negru
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inele pentru sport, jocuri sportive, mânere
pentru articole sportive, mingi de sport, mingi
pentru practicarea sporturilor, protecție de deget
pentru baschet, protecții de antebraț (articole
de sport), protecții de brațe (articole de sport),
protecții de corp pentru sport, protecții de mâini
pentru sport, protecții de piept pentru sport,
protecții de umeri pentru sport, protecții de
încheieturi pentru atletism, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru brațe pentru cicliști, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive), protecții pentru gât folosite
în sport, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protectoare palme
pentru atletism, protectoare talie pentru atletism,
protecții utilizate în activități sportive.
41. Activități sportive și culturale, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), audiție pentru concursuri
televizate de talente (divertisment), acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
servicii oferite de ateliere recreative, servicii
educative, de divertisment și sportive, furnizare
de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, îndrumare, organizare de competiții,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
sportive și de fitness, sport și fitness, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 07017 (111)181541
(151) 29/09/2021
(732) TERABIO PACK SRL, DN 15A, KM

45+500, SAT SARATEL, JUDEŢ
BISTRITA NASAUD, COM.SIEU-
MAGHERUS, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPack

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
folii transparente - inclusiv biodegradabile, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii transparente
din plastic, folii adezive de transfer, folii cu
bule de aer pentru impachetat sau ambalat,
folii montaj pentru imprimerie (netextile), folii
de împachetat pentru cărți, folii din plastic
pentru ambalare, folii din materiale plastice
pentru ambalat, folii din plastic adezive pentru
fotografii, folii din polietilenă pentru ambalat sau
împachetat, folii din acetat de celuloză pentru
ambalat si/sau impachetat, folii biodegradabile
pentru impachetat si/sau ambalat, produse de
papetărie sub formă de folii cu adeziv, folii
de plastic pentru ambalare alimente pentru
uz casnic - inclusiv biodedradabile, folii cu
bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor - inclusiv
biodegradabile.

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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17. Materiale plastice şi răşini în formă extrudată
pentru utilizare în fabricare, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile, nemetalice, folii izolante, folii
de mascare, folii antireflex, pentru geamuri, folii
acrilice utilizate în producție, folii de polietilenă
pentru izolare, folii de mascare pentru ferestre,
folii de plastic pentru izolare electronică, folii de
plastic pentru izolare electrică, folii din plastic
folosite în horticultură, folii din plastic folosite
în silvicultură, folii laminate pentru aplicare la
un substrat, folii de material plastic (produse
semifabricate), folii de materiale plastice pentru
uz agricol, folii din plastic stratificat folosite
în producție, folii din materiale plastice de uz
agricol, folii de plastic biodegradabile de uz
agricol, materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
acoperite cu adeziv pentru utilizare în producție,
folii de protecție împotriva razelor ultraviolete
pentru vehicule, materiale din folii de plastic
de uz industrial, folii din celuloză regenerată
cu excepția celor pentru ambalaje, folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii de plastic
nuanțate folosite pe geamuri de vehicule, folii din
vinil folosite la fabricarea de articole gonflabile,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii spongioase rigide
din clorură de polivinil folosite în fabricație,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii de polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, polimeri elastomerici
sub formă de folii destinați utilizării în producție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, servicii de
import-export.

───────

(210) M 2021 07018 (111)181542
(151) 29/09/2021
(732) FLORINA-MARIA TODORUȚ, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 1, SC. B
AP. 3, JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AZEENA BY GYNICLINIQUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, saloane de
frumusețe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii de
consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de cosmetică, servicii
de epilare cu laser, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de tratare a celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten.

───────
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(210) M 2021 07022 (111)181834
(151) 29/09/2021
(732) SIMONA-DOLORES BOTA, STR.

STEJARULUI NR. 17, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

PASTAvera cucina artigianale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
08.07.03

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente din paste făinoase uscate, paste
uscate și proaspete, tăieței și găluște, paste
uscate, gnocchi pe bază de făină, gnocchi
(găluște italiene din cartofi), ravioli, ravioli
(preparate), ravioli germani (maultaschen),
spaghete, lasagna, tortellini, tortellini în formă
uscată, fidea, fidea uscată, cannelloni (paste
care pot fi umplute), macaroane, macaroane
(nefierte), macaroane cu brânză, vermicelli din
amidon, pelmeni (găluște umplute cu carne),
paste ziti, paste congelate, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, paste prăjite,
paste pentru supe, paste de ciocolată, sos pentru
paste, paste făinoase alimentare, paste care
conțin ouă, paste făinoase gata-preparate, paste
făinoase cu trufe, paste din grâu integral, paste
alimentare cu curry, paste din linte, paste din
năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
din hrișcă, paste alimentare proaspete, paste
alimentare (aluaturi), mâncăruri care includ
paste, paste sub formă de foi, gustări preparate
conținând în principal paste, mâncăruri alcătuite
în principal din paste, paste făinoase alimentare
pentru consum uman, mâncăruri preparate

pe bază de paste, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, cereale pentru utilizare la prepararea
pastelor, condimente pe bază de legume pentru
paste, mâncăruri preparate în special pe bază de
paste.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de preparare a alimentelor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru școli, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru spitale, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering pentru cantinele firmelor.

───────
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(210) M 2021 07023 (111)182122
(151) 29/09/2021
(732) COFFEE CONCEPT

DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
244-246B, SPATIU COMERCIAL
UNITATEA NR. (2F-000) IN
PROMENADA IN FLOREASCA
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Never Ever Worry Est. 2021

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.21;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,

neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat
la băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare
de ceai si cafea, strecurătoare si strcuratoare
de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru: râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
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frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strcuratoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, bauturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă

profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────
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(210) M 2021 07024 (111)182123
(151) 29/09/2021
(732) COFFEE CONCEPT

DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
244-246B, SPATIU COMERCIAL
UNITATEA NR. (2F-000) IN
PROMENADA IN FLOREASCA
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.07.21; 11.03.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru

depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat
la băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare
de ceai si cafea, strecurătoare si strcuratoare
de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru: râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
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distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strcuratoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, bauturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă

ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────
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(210) M 2021 07025 (111)181832
(151) 29/09/2021
(732) LEMONSSY LINE S.R.L., SOS.

ȘTEFĂNEȘTI NR. 111, JUDETUL
ILFOV, COM. AFUMAȚI, SAT
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Louise

clase:
32. Băuturi din aloe vera, nealcoolice, aperitive,
nealcoolice, cidru, nealcoolic, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, limonade, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
răcoritoare, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonadă, sucuri de legume (băuturi).

───────

(210) M 2021 07029 (111)181543
(151) 29/09/2021
(732) ROXANA PETCU, STR.

FELEACUL NR. 4-6, SC. A,
ET. 2, AP. 5, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300588, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Orthoconcept

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale (instruire), cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină (instruire),
furnizare de cursuri de formare continuă.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, stomatologie, stomatologie estetică,
stomatologie veterinară, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de ortodonție, servicii
oferite de clinici medicale, controale medicale,
consultații medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
îngrijiri medicale, închiriere de instrumente
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, chirurgie, chirurgie
plastică, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de albire a dinților, servicii de
curățare a dinților, asistență medicală, asistență
medicală de urgență, asistență medicală
la domiciliu, servicii de asistență medicală,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: rosu (HEX 
             #eb2509)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizare de asistență medicală, servicii de
asistență medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2021 07030 (111)181544
(151) 29/09/2021
(732) ROXANA PETCU, FELEACUL NR.

4-6 SC. A, ET. 2, AP. 5, JUDETUL
TIMIS, 300588, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RP ROXANA PETCU
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cursuri de pregătire în
medicină (instruire), realizare de cursuri de
formare continuă în medicină.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de ortodonție, stomatologie,
stomatologie estetică, stomatologie veterinară,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, chirurgie,
chirurgie plastică, chirurgie estetică, chirurgie
estetică și plastică, clinici medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, medicală (asistență -),
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, asistență medicală la domiciliu, servicii

de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, centre rezidențiale de asistență
medicală, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de asistență tehnică medicală în
materie de sănătate.

───────

(210) M 2021 07032 (111)182147
(151) 30/09/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

CERCETARE ÎN SECURITATE
INFORMATICA DIN ROMÂNIA
(ACCSIR), STR. 1 DECEMBRIE
NR. 111, JUD. BOTOŞANI,
DARABANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

DefcaMP

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
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de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare la
educaţie, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), furnizarea facilităţilor de recreere,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, servicii de predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).

───────

(210) M 2021 07034 (111)182143
(151) 30/09/2021
(732) STEFISITA S.R.L., STR. PAJIŞTEI

NR. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Stefisita

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.03.05;
02.09.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile din lână merinos, articole de
îmbrăcăminte din lână merinos pentru adulti
și copii, fuste din lână merinos, cardigane din
lână merinos, pantaloni din lână merinos, din
producţie proprie şi a unor terţi, (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de magazin
fizic sau on-line de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicată, servicii de agenţie de import-
export.

───────

(210) M 2021 07039 (111)181545
(151) 30/09/2021
(732) UTEC HIDRAULICE SRL, STR.

OGRADA, NR. 24, JUD. GIURGIU,
PALANCA, GIURGIU, ROMANIA

(540)

UTEC hidraulice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
18.01.23; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(591) Culori revendicate: rosu (HEX
#E31E25), gri (HEX #5A5A59)
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12. Mașini pentru stivuire (stivuitoare cu
elevatoare cu furcă), mașini, transportatoare de
mașini
37. Servicii de reparații de utilaje, închiriere
de încărcătoare articulate, închiriere de
încărcătoare portabile, închiriere de încărcătoare
compacte cu sisteme de suspensie
independente și cu brațe de ridicare laterale,
servicii de reparare pentru autoîncărcătoare cu
furcă, reparații de mașini.
39. Închiriere de autoîncărcătoare cu furcă,
închiriere de mașini

───────

(210) M 2021 07047 (111)181546
(151) 30/09/2021
(732) OVER BUSINESS.RO SRL,

STR. TINTASULUI, NR.21, ET.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

hook of love Le
miraje de la Mer

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment si educationale,
servicii de club (divertisment), organizarea si
sustinerea de conferinte, servicii de agrement.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara, rezervare de hoteluri, servicii

de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii hoteliere respectiv: inchirierea salilor
de sedinte, servicii de receptie pentru cazare
temporara.
44. Servicii de sanatate prin apa (spa), servicii
de sauna, servicii de solarii.

───────

(210) M 2021 07048 (111)181547
(151) 30/09/2021
(732) CAFENEAUA MIHALACHE SRL,

STR. DRUMUL SARII, NR.14, BL.
V63, SC. 1,ET.1, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ISLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.11.13; 01.03.01; 26.01.03;
26.04.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
             7466), maro (Pantone 7631)

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru inchis, alb, portocaliu, negru
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(210) M 2021 07049 (111)181548
(151) 30/09/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA
IOSIF VULCAN, NR.5, AP.17,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HAPPY LAND DINO PARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07050 (111)181549
(151) 30/09/2021
(732) SC MT3 NETWORK SRL, STR.

IULIU MANIU NR. 47, CAMERA
121, ET. 1, JUDETUL BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARDDINALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 26.04.02

clase:
35. Publicitate, gestionare afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a caselor/vilelor/
spațiilor comerciale (cu excepția transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații în domeniul construcțiilor.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de aromaterapie, servicii de coafor, implanturi
de păr, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătăţii, servicii de ingrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
manichiură, masaj, servicii de sauna, servicii de
solarii, servicii de machiaj.

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
verde deschis, alb, albastru, maro

(591) Culori revendicate: maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07052 (111)181550
(151) 30/09/2021
(732) SC. ECOGREEN CONSTRUCT

SRL, INTRAREA ROZELOR
NR.3, CLADIREA C1, JUDETUL
GIURGIU, ADUNATII COPACENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

EASY BAGS.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.13.25

clase:
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
si deseurilor.

───────

(210) M 2021 07054 (111)181551
(151) 30/09/2021
(732) INTERTOY ZONE S.R.L., STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021742, ROMANIA

(540)

Turistico

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.03

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
galben(511) Produse și/sau servicii grupate 
pe
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(210) M 2021 07055 (111)181567
(151) 30/09/2021
(732) CARPAT BALEA S.R.L., STR.

EROILOR NR. 22, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(740) ProtectMARK S.R.L., STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAMERA 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BRAMBURA PARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile, contabilitate,

asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
14-1050), albastru (Pantone 15-4020),
maro (Pantone 18-1248), galben
(Pantone 13-0647), verde (Pantone
16-5938)
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machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în

baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți, scrierea de cv-uri
pentru terți, servicii de comerț, servicii de comerț
cu amănuntul, servicii de comerț cu ridicata,
servicii de comerț online.
41. Servicii oferite de academii (educație),
instruirea în artele marțiale aikido, servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, dresarea
animalelor, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumusețe, educație de tip
școală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
cursuri prin corespondență, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
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divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestra, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de

antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producții
de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică, parcuri de distracție, servicii
pentru parcuri sportive, servicii ale parcurilor
tematice, servicii oferite de parcuri tematice,
servicii oferite de parcuri acvatice, servicii
specifice parcurilor de distracții, servicii specifice
parcurilor de aventură, divertisment de tipul
parcurilor de atracții, producere de spectacole
în parcuri de distracții, furnizare de spații
pentru parcuri de distracții, servicii specifice
parcurilor de aventură pentru copii, servicii
specifice parcurilor de distracții și tematice,
servicii pentru parcurile de distracții și cele
tematice, divertisment de tipul parcurilor acvatice
și centrelor recreative, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie, servicii
de divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții cu tematică inspirată din producțiile
radiofonice, servicii specifice parcurilor de
distracții cu tematică inspirată din producțiile
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de televiziune, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, exploatarea parcurilor acvatice,
furnizare de parcuri acvatice.

───────

(210) M 2021 07058 (111)181813
(151) 30/09/2021
(732) DOTRO TELECOM S.R.L., PIAȚA

ALBA IULIA NR.5, BLOC 14,
SCARA A, ETAJ 6, AP.30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Smart PBX

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.11

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Transmițătoare pentru rețele de
telecomunicații, centrale pentru telecomunicații,
aparate de telecomunicații, software de
telecomunicatii, aparate de telecomunicații
programabile, aparate de telecomunicații
portabile, aparate mobile de telecomunicații,
comutatoare manuale pentru telecomunicații,
comutatoare automate (pentru telecomunicații),
aparate electrice pentru telecomunicații, aparate
pentru telecomunicații digitale, dispozitive
mobile de telecomunicații, hardware de
calculator pentru telecomunicații, stații de bază
de telecomunicații, programe de calculator
folosite în telecomunicații, software de realitate

virtuală descărcabil pentru telecomunicații,
aparate de telecomunicații destinate utilizării cu
rețele de telefoane mobile, software de calculator
descărcabil pentru contabilitate inter-rețea în
domeniul telecomunicațiilor.
38. Telecomunicatii, consultanță în
telecomunicații, servicii de telecomunicații,
servicii de telecomunicații interactive,
exploatarea sateliților de telecomunicații,
consultanță profesională privind
telecomunicațiile, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, informații în domeniul
telecomunicațiilor, servicii de consultanță
în telecomunicații, închirieri de aparate
de telecomunicații, furnizare de instalații
de telecomunicații, exploatare de sisteme
de telecomunicații, închirieri de linii de
telecomunicații, servicii de telecomunicații
prin satelit, administrarea unei rețele
de telecomunicații, servicii de portaluri
de telecomunicații, servicii telefonice și
de telecomunicații, transfer de date prin
telecomunicații, închirieri de instalații de
telecomunicații, închiriere de rutere de
telecomunicații, servicii de consultanță privind
telecomunicațiile, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, servicii de acces al
telecomunicațiilor, servicii de telecomunicații
de rețele digitale, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), servicii de telecomunicații
bazate pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicații electronice, comunicare
prin rețele de telecomunicații multinaționale,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
servicii de rețele de telecomunicații
mobile, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații
pentru distribuirea de date, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de telecomunicații între rețelele de
calculatoare, închirieri de aparate și instalații
de telecomunicații, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, furnizarea de
conexiuni de telecomunicații la internet,
asigurarea accesului la telecomunicatiile in
banda larga, furnizarea accesului la servicii
de stocare de telecomunicații, servicii de
informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, închirieri de echipament de
telecomunicații inclusiv telefoane și faxuri,
servicii de informare și consiliere privind
serviciile de telecomunicații, furnizarea accesului
la infrastructuri de telecomunicații pentru
utilizatori terți, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații,
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furnizarea de conexiuni de telecomunicații
la baze de date, servicii de telecomunicații
furnizate pe internet, intranet și extranet,
transfer automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, furnizare de acces prin
telecomunicații la centre de servere, servicii
de transmitere de date printr-o rețea de
telecomunicații, transmitere de semnale audio și/
sau video digitale prin telecomunicații, închiriere
de linii de telecomunicații pentru a accesa
rețele informatice, servicii de telecomunicații
furnizate prin intermediul rețelelor de fibră
optică, servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri de internet, furnizare
de telecomunicatii wireless prin intermediul
retelelor de comunicatie electronica, servicii în
domeniul telecomunicațiilor, și anume servicii
de comunicații personale, transmisie de la
distanță de semnale audio prin mijloace
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
respectiv, servicii isdn (rețea cu servicii
digitale integrate), servicii de telecomunicații
pentru asigurarea accesului la baze de date
computerizate, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet sau la baze de date,
servicii de transmisie și recepție a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de telecomunicații, și anume, furnizare de
servicii de rețea de fibră optică, furnizare
de informații din registrul de abonați de
telefonie pentru asistență în telecomunicații,
transmisie și recepție (transmisie) de informații
din bazele de date prin intermediul rețelei de
telecomunicații, servicii de telecomunicații, și
anume, interceptarea și prevenirea apelurilor
nesolicitate de la operatorii de telemarketing,
schimb electronic de date stocate în baze
de date accesibile prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, asigurarea accesului la
telecomunicații și a legăturilor la bazele de
date computerizate și la internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, furnizare
de conexiuni de telecomunicații la o rețea
de calculatoare globală sau la baze de date,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la o
rețea globală de comunicații sau la baze de date,
transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme
de comunicații de date, transmitere de mesaje
scurte (SMS), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile.

───────

(210) M 2021 07059 (111)182135
(151) 30/09/2021
(732) ASOCIATIA LUMINA LEX,

NICOLAE GRIGORESCU NR.
14, BLOC V20, SCARA 2,
APARTAMENT 24, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 075101, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, servicii traducere
lingvistică.

───────
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(210) M 2021 07061 (111)181888
(151) 30/09/2021
(732) MARIUS IONUȚ IRIMIA, ALE

ROMANILOR BL.16, SC.1, ET.4,
AP.17, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUDEŢ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

STAR 21 DÖNER & PIZZA
Fii diferit, alege STAR!

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.11.12;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum (transport), servicii de stocare
a alimentelor, servicii de transport de alimente,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri,
livrare de saorma si kebap, livrare de alimente,
servicii de livrare, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de
pizzerie cu servire la pachet, servicii de bufet,
servicii de catering pentru restaurante fast-
food cu autoservire, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
contractuale de alimentație, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
alimentație publică., cazare temporară, furnizare

de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
oferite de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii oferite
de închiriere de echipament de catering,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07063 (111)181552
(151) 30/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, DN 26 GALATI-TG.BUJOR,
KM 8, JUDETUL GALATI,
VANATORI, 807325, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Yummallow

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

clase:
29. Fructe uscate şi fierte, jeleuri.
30. Ciocolata, inghetata, biscuiți, fursecuri,
torturi, prăjituri, bomboane de decor pentru
torturi, caramele, guma de mestecat, chipsuri,
batoane din cereale, batoane din fructe, paste
de intins pe pâine pe baza de ciocolata,
produse de cofetărie cu zahar, tjscuiți sarați si
uscați (crackers), jeleuri de fructe, turta dulce,
halva, macarons, martipan, produse de patiserie,
croissant, crema de zahar ars, napolitane, nuga
(produse de cofetărie).

───────

(210) M 2021 07064 (111)181836
(151) 30/09/2021
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BrilloBeauty

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 01.01.02;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07067 (111)181870
(151) 30/09/2021
(732) MASTER FLOWER BACAU SRL,

STR. NUFARULUI, 1071, JUDEŢ
BACAU, NICOLAE BALCESCU,
607355, BACĂU, ROMANIA

(540)

MASTER FLOWER
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1002254 din data 26.01.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ,,MASTER” și ,,FLOWER”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.01.04; 05.05.21; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Flori tăiate, flori, flori uscate, plante cu
flori, buchete din flori uscate, buchete din
flori naturale, ghirlande din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
buchete de flori uscate, coronițe din flori
uscate, plante și flori naturale, flori conservate
pentru decorare, ghirlande de flori naturale,
coroane de flori proaspăt tăiate, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, papură
uscată de uz decorativ, pănuși de porumb
uscați de uz decorativ, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante uscate, ferigi, plante
cu frunze, arbuști ornamentali naturali, plante
de pepinieră, plante uscate pentru decorare,
plante în ghiveci, trandafiri, bulbi de flori,
flori conservate, ghirlande proaspăt tăiate,
aranjamente florale uscate.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate online, marketing
pe internet, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate furnizate florarilor, afișaj, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
planificarea administrării afacerilor, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, publicitate radio
și de televiziune, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate,
promovare și relații publice.
39. Livrarea de flori (transport).
44. Servicii oferite de florării, aranjamentul
florilor, închiriere de flori, închiriere de
aranjamente florale, confecționare de coroane
(artă florală), închiriere de plante, horticultură,
grădinărit și amenajare peisagistică.

───────

(210) M 2021 07069 (111)181715
(151) 30/09/2021
(732) MAX BET SRL, STR. BĂRĂŢIEI,

NR. 31, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MAXBET ACADEMY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

01.01.05; 09.07.01

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#f29c8b), gri închis (HEX #384148), alb
(HEX #FFFFFF)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de jocuri de calculator
descărcabile, în special software de calculator
pentru jocuri, jocuri de noroc, pariuri online,
jocuri de loterie, pronosticuri, turnee de jocuri
și cazinouri online, suporturi de înregistrare
dedicate jocurilor, jocurilor de noroc şi
pariurilor on line, aparate electronice şi digitale
pentru jocuri şi pariuri on-line, publicaţii
electronice descărcabile, software de calculator
descărcabil, software descărcabil, software de
calculator descărcabil si programe de calculator
descărcabile în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărți, jocuri de
noroc sau pariuri, software de calculator şi
programe de calculator descărcabile de pe sau
oferite prin internet, aplicaţii software, aplicaţii
de calculator în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărţi, jocuri de
noroc sau pariuri, software de telecomunicaţii
descărcabil şi comunicaţii prin intermediul
reţelelor locale sau al reţelelor globale de
comunicare, inclusiv fără fir, pe internet, intranet,
extranet, televiziune, comunicaţii mobile, reţele
celulare şi de satelit, software de calculator
descărcabil și hardware de calculator cu
funcții multimedia si interactive, software pentru
jocuri, pariuri şi pronosticuri sportive, software
descărcabil pentru prelucrarea informaţiilor
în materie de jocuri şi de informaţii
sportive, programe de calculator descărcabile,
echipamente şi calculatoare de procesare a
datelor, sisteme de înregistrare de date, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de înregistrare
(magnetice), discuri de picup, mecanisme care
funcționează cu monede, discuri, casete şi
dischete cu programe, în special pentru jocuri
de calculator, carduri magnetice, carduri cu cip,
carduri electronice, aparate şi cd-rom-uri, cartele
pentru jocuri electronice, aparate electronice
ce permit consultarea, completarea şi validarea
formulalelor şi grilelor de pronosticuri, pariuri,
jocuri şi concursuri, sisteme de portofele
electronice, servere pentru transmisia datelor,
programe de jocuri pentru controlul jocurilor şi
pariurilor, programe de calculator descărcabile
pentru plata jucătorilor online, software de
dezvoltare a unui site web, software de
calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, terminale pentru jocuri de pariuri şi
de pronosticuri, terminale de telecomunicaţie
şi terminale multimedia în legătură cu jocurile,
pariurile sportive şi știri referitoare la sport.

16. Hârtie, tipărituri, jurnale, ziare, reviste
(publicaţii periodice), tichete (bilete), chitanţe
de jocuri, materiale educative tipărite, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ, cărți și alte publicații
tipărite, articole de papetărie și accesorii
educative, ghiduri tipărite pentru activitatea de
instruire.
35. Publicitate, publicitate directă prin poştă,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicare de texte publicitare, închiriere de timp
publicitar, închiriere de spaţii publicitare, difuzare
de anunţuri publicitare, servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi, publicitate radio şi de
televiziune, închiriere de material publicitar,
cronică publicitară, organizarea de concursuri
și de trageri la sorţi în scopuri comerciale sau
de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii, organizare de
operaţiuni promoţionale în scopuri comerciale
sau de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii.
41. Divertisment, activităţi sportive, servicii de
jocuri, jocuri de noroc, pariuri on-line, jocuri de
loterie, pronosticuri în legătură cu jocuri online,
turnee de jocuri oferite on-line pe toate tipurile de
reţele de comunicare, furnizare de informaţii în
domeniul jocurilor, jocurilor de noroc, pariurilor,
jocurilor de loterie, pronosticurilor în legătură cu
jocuri de noroc, turneelor de jocuri, producţie de
emisiuni de divertisment şi de informare despre
jocuri, jocuri de noroc, pariuri, loterie, jocuri
de pronosticuri, turnee de jocuri, publicare de
lucrări despre jocuri, jocuri de noroc, pariuri,
loterie, jocuri de pronosticuri, turnee de jocuri,
servicii de jocuri de poker, furnizare de jocuri de
îndemânare, organizare, producţie şi prezentare
în legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
mai sus, organizare, producţie şi prezentare de
turnee, competiţii, concursuri, jocuri, concursuri
televizate şi evenimente, organizare, producţie
şi prezentare de turnee, competiţii, concursuri,
jocuri concursuri televizate şi evenimente,
toate referitoare la jocuri de distracție, jocuri,
jocuri de noroc, pariuri, jocuri de cărţi, jocuri
de îndemânare, jocuri de poker şi jocuri
de cazinou, furnizarea oricărui serviciu dintre
cele menţionate anterior în direct sau prin
intermediul televiziunii sau online, dintr-o bază
de date de calculator sau pe internet sau
prin dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, servicii de jocuri electronice furnizate
prin intermediul internetului, jocuri de cărţi cu
mai mulţi jucători, camere pentru jocuri de cărţi
şi jocuri de îndemânare, furnizate live sau pe
internet sau prin intermediul televiziunii sau
pe dispozitive portabile, mobile, de mână sau

(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
galben
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tabletă, furnizare de știri, și anume furnizare de
informaţii referitoare la actualităţile în legătură
cu serviciile menţionate anterior, furnizarea de
servicii de consultanță şi consiliere în legătură
cu serviciile menţionate anterior, servicii de
jocuri de noroc, pariuri, cazino, jocuri de cărţi,
jocuri de poker, turnee, concursuri, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
buletine informative electronice cu privire la
divertisment, organizarea de jocuri de noroc,
pariuri, cazinouri, turnee de poker, jocuri
de cărți şi poker difuzate prin internet, e-
mail sau dispozitive portabile, mobile sau
tablete electronice, organizare, administrare şi
derulare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment tv, activităţi sportive, activităţi
culturale, servicii de amuzament, jocuri de
amuzament, servicii de jocuri, servicii de jocuri
de noroc, servicii de pariuri, servicii de cazino,
servicii de jocuri de cărţi, servicii de jocuri
de poker, turnee, concursuri, competiţii, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, servicii de
pariuri şi de pronosticuri sportive, furnizare de
instalaţii de săli de jocuri, jocuri de noroc,
servicii de organizare de jocuri de noroc, atât
offline, cât și online, în cazinouri și săli de
jocuri de noroc/de pariuri, jocuri on-line printr-o
reţea de calculatoare, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare de
jocuri prin intermediul internetului, televiziunii,
radioului, telefonului mobil şi sistemelor de
telecomunicaţii, publicare de cărţi, de ziare
şi de periodice, publicare de cărţi, de
ziare, de periodice şi mijloace electronice
de comunicare pe internet sau prin sisteme
de telecomunicaţii, în special, în legătură cu
jocuri, concursuri, pariuri şi pronosticuri sportive
şi informaţii sportive, pariuri prin intermediul
internetului sau sistemelor de telecomunicaţii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
educație, instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), realizare,
coordonare și organizare de seminarii, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de materiale tipărite, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, cursuri de dezvoltare personală,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii oferite de cantine, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii de servire a
oaspeţilor în cantine, servicii oferite de moteluri,
spații de cazare (hoteluri, pensiuni), închirieri
de spaţii de cazare temporară, închiriere de
săli de reuniune, furnizare de spaţii special
amenajate pentru conferinţe, furnizare de spaţii
special amenajate pentru expoziţii, închiriere
de corturi pentru evenimente, închiriere de
construcţii transportabile, servicii de catering,
servicii de pensiuni, servicii de rezervări de
pensiuni, servicii ale barurilor, furnizare de spaţii
special amenajate pentru camping, restaurante
(servirea mesei), rezervări de spaţii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare),
servicii oferite de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 07070 (111)181710
(151) 30/09/2021
(732) MAX BET JOCURI ELECTRONICE

SRL, STR. BĂRĂŢIEI, NR.
31, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MAXBET ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.01.05; 09.07.01

(591) Culori revendicate: rosu, albastru,
galben
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de jocuri de calculator
descărcabile, în special software de calculator
pentru jocuri, jocuri de noroc, pariuri online,
jocuri de loterie, pronosticuri, turnee de jocuri
și cazinouri online, suporturi de înregistrare
dedicate jocurilor, jocurilor de noroc şi
pariurilor on line, aparate electronice şi digitale
pentru jocuri şi pariuri on-line, publicaţii
electronice descărcabile, software de calculator
descărcabil, software descărcabil, software de
calculator descărcabil si programe de calculator
descărcabile în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărți, jocuri de
noroc sau pariuri, software de calculator şi
programe de calculator descărcabile de pe sau
oferite prin internet, aplicaţii software, aplicaţii
de calculator în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărţi, jocuri de
noroc sau pariuri, software de telecomunicaţii
descărcabil şi comunicaţii prin intermediul
reţelelor locale sau al reţelelor globale de
comunicare, inclusiv fără fir, pe internet, intranet,
extranet, televiziune, comunicaţii mobile, reţele
celulare şi de satelit, software de calculator
descărcabil și hardware de calculator cu
funcții multimedia si interactive, software pentru
jocuri, pariuri şi pronosticuri sportive, software
descărcabil pentru prelucrarea informaţiilor
în materie de jocuri şi de informaţii
sportive, programe de calculator descărcabile,
echipamente şi calculatoare de procesare a
datelor, sisteme de înregistrare de date, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de înregistrare
(magnetice), discuri de picup, mecanisme care
funcționează cu monede, discuri, casete şi
dischete cu programe, în special pentru jocuri
de calculator, carduri magnetice, carduri cu cip,
carduri electronice, aparate şi cd-rom-uri, cartele
pentru jocuri electronice, aparate electronice
ce permit consultarea, completarea şi validarea
formulalelor şi grilelor de pronosticuri, pariuri,
jocuri şi concursuri, sisteme de portofele
electronice, servere pentru transmisia datelor,
programe de jocuri pentru controlul jocurilor şi
pariurilor, programe de calculator descărcabile
pentru plata jucătorilor online, software de
dezvoltare a unui site web, software de
calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, terminale pentru jocuri de pariuri şi
de pronosticuri, terminale de telecomunicaţie
şi terminale multimedia în legătură cu jocurile,
pariurile sportive şi știri referitoare la sport.
16. Hârtie, tipărituri, jurnale, ziare, reviste
(publicaţii periodice), tichete (bilete), chitanţe

de jocuri, materiale educative tipărite, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ, cărți și alte publicații
tipărite, articole de papetărie și accesorii
educative, ghiduri tipărite pentru activitatea de
instruire.
35. Publicitate, publicitate directă prin poştă,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicare de texte publicitare, închiriere de timp
publicitar, închiriere de spaţii publicitare, difuzare
de anunţuri publicitare, servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi, publicitate radio şi de
televiziune, închiriere de material publicitar,
cronică publicitară, organizarea de concursuri
și de trageri la sorţi în scopuri comerciale sau
de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii, organizare de
operaţiuni promoţionale în scopuri comerciale
sau de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii.
41. Divertisment, activităţi sportive, servicii de
jocuri, jocuri de noroc, pariuri on-line, jocuri de
loterie, pronosticuri în legătură cu jocuri online,
turnee de jocuri oferite on-line pe toate tipurile de
reţele de comunicare, furnizare de informaţii în
domeniul jocurilor, jocurilor de noroc, pariurilor,
jocurilor de loterie, pronosticurilor în legătură cu
jocuri de noroc, turneelor de jocuri, producţie de
emisiuni de divertisment şi de informare despre
jocuri, jocuri de noroc, pariuri, loterie, jocuri
de pronosticuri, turnee de jocuri, publicare de
lucrări despre jocuri, jocuri de noroc, pariuri,
loterie, jocuri de pronosticuri, turnee de jocuri,
servicii de jocuri de poker, furnizare de jocuri de
îndemânare, organizare, producţie şi prezentare
în legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
mai sus, organizare, producţie şi prezentare de
turnee, competiţii, concursuri, jocuri, concursuri
televizate şi evenimente, organizare, producţie
şi prezentare de turnee, competiţii, concursuri,
jocuri concursuri televizate şi evenimente,
toate referitoare la jocuri de distracție, jocuri,
jocuri de noroc, pariuri, jocuri de cărţi, jocuri
de îndemânare, jocuri de poker şi jocuri
de cazinou, furnizarea oricărui serviciu dintre
cele menţionate anterior în direct sau prin
intermediul televiziunii sau online, dintr-o bază
de date de calculator sau pe internet sau
prin dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, servicii de jocuri electronice furnizate
prin intermediul internetului, jocuri de cărţi cu
mai mulţi jucători, camere pentru jocuri de cărţi
şi jocuri de îndemânare, furnizate live sau pe
internet sau prin intermediul televiziunii sau
pe dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, furnizare de știri, și anume furnizare de
informaţii referitoare la actualităţile în legătură
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cu serviciile menţionate anterior, furnizarea de
servicii de consultanță şi consiliere în legătură
cu serviciile menţionate anterior, servicii de
jocuri de noroc, pariuri, cazino, jocuri de cărţi,
jocuri de poker, turnee, concursuri, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
buletine informative electronice cu privire la
divertisment, organizarea de jocuri de noroc,
pariuri, cazinouri, turnee de poker, jocuri
de cărți şi poker difuzate prin internet, e-
mail sau dispozitive portabile, mobile sau
tablete electronice, organizare, administrare şi
derulare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment tv, activităţi sportive, activităţi
culturale, servicii de amuzament, jocuri de
amuzament, servicii de jocuri, servicii de jocuri
de noroc, servicii de pariuri, servicii de cazino,
servicii de jocuri de cărţi, servicii de jocuri
de poker, turnee, concursuri, competiţii, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, servicii de
pariuri şi de pronosticuri sportive, furnizare de
instalaţii de săli de jocuri, jocuri de noroc,
servicii de organizare de jocuri de noroc, atât
offline, cât și online, în cazinouri și săli de
jocuri de noroc/de pariuri, jocuri on-line printr-o
reţea de calculatoare, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare de
jocuri prin intermediul internetului, televiziunii,
radioului, telefonului mobil şi sistemelor de
telecomunicaţii, publicare de cărţi, de ziare
şi de periodice, publicare de cărţi, de
ziare, de periodice şi mijloace electronice
de comunicare pe internet sau prin sisteme
de telecomunicaţii, în special, în legătură cu
jocuri, concursuri, pariuri şi pronosticuri sportive
şi informaţii sportive, pariuri prin intermediul
internetului sau sistemelor de telecomunicaţii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
educație, instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), realizare,
coordonare și organizare de seminarii, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de materiale tipărite, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, cursuri de dezvoltare personală,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de

hoteluri, servicii oferite de cantine, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii de servire a
oaspeţilor în cantine, servicii oferite de moteluri,
spații de cazare (hoteluri, pensiuni), închirieri
de spaţii de cazare temporară, închiriere de
săli de reuniune, furnizare de spaţii special
amenajate pentru conferinţe, furnizare de spaţii
special amenajate pentru expoziţii, închiriere
de corturi pentru evenimente, închiriere de
construcţii transportabile, servicii de catering,
servicii de pensiuni, servicii de rezervări de
pensiuni, servicii ale barurilor, furnizare de spaţii
special amenajate pentru camping, restaurante
(servirea mesei), rezervări de spaţii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare),
servicii oferite de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 07071 (111)181969
(151) 30/09/2021
(732) MASSIF MTB & BC EXPERIENCE,

STR. VULTURULUI, NR. 20, BL.
E4, SC. A, AP. 13, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500264,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MASSIF MOUNTAINBIKE AND
BACKCOUNTRY EXPERIENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, activități sportive și de recreere,
activități de instruire sportivă, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive pentru MTB/ eBike și schi/ snowboard/
splitboard, kayak și stand UP Paddle Board,
organizare, planificare și coordonare de curse
și concursuri de biciclete, organizare, planificare
și coordonare de curse și concursuri de schi,
organizare, planificare și coordonare de curse și
concursuri de snowboard, organizare, planificare
și coordonare de curse și concursuri pentru
sporturile acvatice, închiriere de echipament
și instalații sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, furnizare de servicii recreative acvatice,
închiriere de biciclete, închiriere de schiuri,
închiriere de snowboardu-uri, organizare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1280

activități sportive pentru tabere de vară și
de iarnă pentru ciclism, schi / snowboard/
splitboard, kayak și Stand UP Paddle Board,
organizare de tururi ghidate., închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive

───────

(210) M 2021 07075 (111)181973
(151) 30/09/2021
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
122A, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII,
ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR.
4-8, AMERICA HOUSE, ARIPA DE
VEST, ETAJ 8, BUCURESTI, 011141,
ROMANIA

(540)

MASSIF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, baze de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor, suporturi înregistrate și
descărcabile, software de calculator descărcabil,
suporturi de înregistrare și stocare digitale
sau analogice, muzică digitabilă descarcabilă,
calculatoare și dispozitive periferice pentru
computer, echipamente de protecţie şi salvare.
35. Servicii de promovare a producătorilor
muzicali şi artistici, interpreţi vocali sau
instrumentişti, disk-jockey.
39. Organizarea de calatorii (transport),
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, însoţirea turiştilor, depozitarea
de bunuri, închirierea de vehicule, servicii de
rezervare de bilete de calatorie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line în domeniul
informațiilor referitoare la transporturi şi călătorii,
asigurarea şi facilitarea accesului la un site web
care conţine o listă de societăţi ce oferă informaţii
cu privire la călătorii, destinaţii de călătorie şi
obiective turistice locale interesante şi atractive,
furnizarea de recenzii ale furnizorilor de servicii
de călătorie, destinații de călătorie și atracții

locale printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii de transport pentru excursii turistice.
41. Organizarea de spectacole (inclusiv cu
circuit închis), servicii de impresariat, servicii
de parcuri de amuzament, servicii de
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, spectacole de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentaţii de muzică live,
organizare de evenimente muzicale, inclusiv cu
circuit închis, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), sevicii de
tabere de vacanță (divertisment), cu excepția
taberelor de ciclism, schi, snowboard, splitboard,
kayak și Stand UP Paddle Board, furnizarea
facilităților de recreere cu excepția închirierii de
echipamente tip snowboard, schi, Mountainbike,
eBike, echipamente salvare din avalanșă și
Stand UP Paddle Board, furnizarea de facilități
sportive, cu excepția închirierii de echipamente
tip snowboard, schi, Mountainbike, eBike,
echipamente salvare din avalanșă și Stand UP
Paddle Board, închiriere de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor și a echipamentelor
tip snowboard, schi, Mountainbike, eBike,
echipamente salvare din avalanșă și Stand UP
Paddle Board.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei) şi cafenele, servicii de bufet, restaurante
cu servire rapidă (snack-baruri), asigurarea de
hrană și băuturi, inclusiv prin intermediul unui
vehicul mobil (foodtruck), servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni).

───────
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(210) M 2021 07081 (111)181553
(151) 01/10/2021
(732) LEGOPOLAR SRL, SPL.

NISTRULUI 1, AP. 19A, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

COMOARA DULCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Gemuri, gemuri din fructe, gem de zmeură,
gem de căpșuni, gem de rubarbă, gem de mure,
gem de merișoare, gem de portocale și ghimbir,
dulceață de afine, ghimbir (dulceață), fructe,
gătite, marmelada din fructe, pastă de fructe,
tartă umplută cu fructe, produse tartinabile din
fructe, pastă de fructe presate, paste preparate
din fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, creme de întins
pe pâine care conțin în principal fructe, fructe
congelate.
30. Chifle cu gem, brioșe umplute cu gem,
produse de cofetărie care conțin gem, sirop
din fructoză pentru folosirea în producerea
alimentelor, produse de cofetărie congelate, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate, prăjituri cu blat pufos congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate.
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 07083 (111)182050
(151) 01/10/2021
(732) COMMIT TECHNOLOGIES SRL,

STR. SOLDAT GHIŢĂ NR. 18,
BLOC 8E, SCARA A, ETAJ 3,
APARTAMENT 13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.06.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane mobile,
software de aplicații descărcabile pentru
dispozitive mobile, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de date, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software descărcabil sub
formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile.

───────
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(210) M 2021 07086 (111)182131
(151) 01/10/2021
(732) ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BL. 45, SC. A,
ET. 4, AP. 9, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

360° Light

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele
decât comutatoare), accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, accesorii pentru
iluminat electric fluorescent pentru interior,
accesorii pentru iluminatul electric, accesorii
pentru intalații de iluminat cu raze infraroșii,
accesorii pentru lămpi cu raze infraroșii, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat, aparate de iluminat care incorporează
fibre optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat pentru filmări,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu LED, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente

compacte (BFC), becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, componente
pentru becuri cu lumină incandescentă, corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat arhitectural cu halogen,
corpuri de iluminat care proiectează lumina în
jos, corpuri de iluminat care proiectează lumina
în sus, corpuri de iluminat cu LED, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu infraroșu, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat scenic,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat incandescent,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru interior,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat scenic cu halogen, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
dispozitive de iluminare computerizate,
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (OLED),
dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii (fasunguri), dulii
pentru lămpi electrice, ecrane de direcționare a
luminii, ecrane pentru controlul luminii, elemente
de iluminat, felinare, filtre pentru aparate de
iluminare, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de lămpi,
globuri disco cu lumini, iluminat pls (sistem de
iluminat cu plasmă), iluminare decorativă pe
gaz, iluminat cu lămpi cu descărcare în gaze,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat pentru stative pentru partituri, iluminat
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stradal, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), instalații luminoase pentru
pomul de crăciun, instalații pentru iluminat
stradal, instalații pentru iluminatul pomilor de
crăciun, lampadare, sticle de lampă, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
LED, lămpi cu incandescență pentru instrumente
optice, lămpi cu incandescență și accesorii
pentru acestea, lămpi cu infraroșu, lămpi cu
infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu neon pentru
iluminat, lămpi cu picior, lămpi de birou, lămpi
de buzunar, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lampi
de podea, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat, lămpi de iluminat
pentru acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi de iluminat pentru proiectoare, lămpi de
laborator, lămpi de lectură pentru autovehicule,
lămpi de masă, lămpi de ondulat, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de siguranță, lămpi de
siguranță cu leduri, lămpi de siguranță pentru
utilizare în subteran, lămpi de urgență, lămpi
decorative, lămpi din hârtie portabile (chochin),
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi din
sticlă, lămpi echipate cu suporturi extensibile,
lămpi electrice, lămpi de unghii, lămpi electrice
de mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare în
interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente, lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru
creșterea plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi
pentru iluminat festiv, lămpi pentru inspecție,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi pentru

lavabouri, lămpi pentru pomul de Crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi în formă de lumânări, lampioane chinezești
electrice, lampioane din hârtie fără suport,
lampioane din hârtie, portabile, lampioane
japoneze din hârtie, lanterne confecționate
din ceramică, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne de buzunar, lămpi uv
cu halogen pentru vapori de metale, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi stroboscopice
(efecte de lumini), lămpi stroboscopice pentru
discoteci, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi terapeutice, pentru alte scopuri
decât cele medicale, lanterne de iluminat,
lanterne electrice, lanterne pentru cap, lanterne
pentru căști, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne tip pointer, lanterne în formă de
stilou, leduri ambientale, lumânări cu leduri,
lumânări electrice, lumânări electrice acționate
cu baterii, luminatoare led, lumini ambientale,
lumini de accentuare pentru interior, lumini
de citit harta, lumini de control, lumini de
interior pentru frigidere, lumini de siguranță
care încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de urgență, lumini de
veghe (altele decât lumânări), lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini led pentru iluminatul public, lumini LED
subacvatice, lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), tuburi
luminoase pentru iluminat, lustre, manșoane
pentru lămpi, mașini cu lumini LED, momeli
luminoase pentru pești, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente care
atârnă pentru candelabre, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente pentru pomul
de Crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate
la sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de
înaltă intensitate, proiectoare de lumini laser,
proiectoare de lumină, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare de scenă, reflectoare manuale,
reflectoare pentru biciclete, reflectoare pentru
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controlul luminilor, reflectoare pentru corpuri
de iluminat la scară mare, reflectoare pentru
devierea luminii, reflectoare utilizate în filmări,
seturi de iluminare decorative, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, sisteme de iluminat
de urgență, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, socluri pentru lămpi, spoturi
pentru iluminatul casnic, spoturi pentru mobilier,
sticle de lampă, structuri de iluminat, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, suporturi
pentru lămpi, suporturi pentru lămpi neelectrice,
surse de lumină (altele decât cele de uz
fotografic sau medical), surse de lumină cu
spectru complet, surse de lumină luminescente,
surse de lumină prin electroluminiscență,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate,
proiectoare auto, benzi cu LED, aparate cu leduri
pentru uscarea unghiilor, becuri cu LED pentru
automobile, becuri pentru indicatoare de direcție,
becuri electrice pentru vehicule cu motor, becuri
electrice pentru lămpi posterioare, becuri pentru
panoul de bord, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, aparate de iluminat și
reflectoare, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate deiluminat pentru vehicule, aparate de
iluminat pentru vehicule, abajururi, suporturi
de abajururi, abajururi de sticlă pentru lămpi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi pentru
surse de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi opace pentru lămpi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de

vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din stațiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială
și pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate radiofonică,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenții de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate și
reclamă, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administrație comercială.

───────
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(210) M 2021 07089 (111)181889
(151) 01/10/2021
(732) WALNUTS FARM SRL,

SOS.MANGALIEI, NR.71, BL.PF5,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
900116, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Călinuc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.01.05; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2021 07094 (111)181566
(151) 01/10/2021
(732) SPECTRUM SALON SRL,

TRECEREA VISAN, NR. 20,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IASI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

GB Golden Barbers

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,

(591) Culori revendicate: maro (RAL 8016),
verde

(591) Culori revendicate: galben (Hex
#c48a2c), (Hex #f3db91) Hex #fff1a3),
(Hex , negru (Hex #000000), maro (Hex
#2d1e1e)
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coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele, ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare, depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale, uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse

pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
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pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, pânză abrazivă, glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, pietre pentru ras (astringenţi), săpun
pentru ras, preparate pentru ras, preparate
pentru strălucire (lustruit), cremă pentru pantofi,
ceară pentru pantofi, cremă de ghete, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea, creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
preparate cosmetice.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),

ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1288

furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane

de înfrumuseţare, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, depilarea cu ceară,
aranjamente florale, grădinărit, implanturi de
păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, îngrijire, medicală, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie, terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de baie publică
în scopuri igienice, servicii de saună, servicii
de solarii, tatuare, servicii de terapie, servicii
de băi turceşti, servicii de machiaj, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, analiză cosmetică,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, frizerii pentru bărbați,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe, furnizare de informații
despre coafarea părului, furnizare de informații
în materie de frumusețe, refacerea părului,
saloane de coafură, saloane de frumusețe,
saloane de îngrijire a pielii, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
de bărbierie, servicii de coafare a părului,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online
sau față în față, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de machiaj cosmetic, servicii de
machiaj profesional, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de împletire a părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
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servicii pentru îngrijirea feței, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru vopsirea părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
spălarea părului cu șampon, tratament cosmetic,
tratament pentru păr, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru păr,
tratamente cosmetice pentru ten.

───────

(210) M 2021 07100 (111)181968
(151) 02/10/2021
(732) MASSIF MTB & BC EXPERIENCE

SRL, STR. VULTURULUI NR.
20, CAM. 1, BL. E4, SC. A, ET. 3,
AP. 13, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MASSIF MTB &
BC EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
01.15.03; 26.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Activități sportive și de recreere, activități
de instruire sportivă, servicii de antrenament
pentru activități sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive pentru MTB/
eBIKE și schi, snowboard, splitboard, kayak și
stand UP Paddle Board, organizare, planificare
și coordonare de curse și concursuri de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse și concursuri de schi, organizare,

planificare și coordonare de curse și concursuri
de snowboard, organizare, planificare și
coordonare de curse și concursuri pentru
sporturile acvatice, închiriere de echipament
și instalații sportive, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, cursuri de pregătire în
activități sportive, furnizare de servicii recreative
acvatice, închiriere de biciclete, închiriere de
schiuri, închiriere de snowboard-uri, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară și de
iarnă pentru ciclism, schi, snowboard, splitboard,
kayak și stand UP Paddle Board, organizare de
tururi ghidate.

───────

(210) M 2021 07113 (111)181871
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI GABRIEL NEBUNOIU,

STRADA RAMNICU VALCEA NR
25, BLOC 20B, SCARA 2, ETAJ 3,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

MAN NEBUNIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.07; 02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing.
42. Design grafic, design grafic de logouri
publicitare, servicii de design grafic pentru
calculator, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, design grafic pe
calculator pentru cartografiere prin proiecție

(591) Culori revendicate: galben (R: 252,
G: 227, B: 23, R: 252, G: 214, B: 10),
negru (R: 0, G: 8, B: 0), portocaliu (R:
252, G: 176, B: 0)
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video, servicii de proiectare grafică și de design
pentru vehicule, proiectare și design grafic
pentru crearea paginilor web pe internet, servicii
de design grafic pentru suprafețe vitrate, design
grafic asistat de calculator, artă grafică și design,
design grafic și industrial, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 07128 (111)181898
(151) 04/10/2021
(732) S.C. CONTINENTAL FAST LINE

S.R.L., STR. PARASTI NR.52,
JUD. ARGEȘ, MIOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CFL CONTINENTAL
FAST LINE YOUR

QUALITY CARRIER

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Întreținerea și repararea anvelopelor,
înlocuire de anvelope, vulcanizarea pneurilor
(reparație), vulcanizare de anvelope de
automobil (reparații), servicii de montare
anvelope, rotația și echilibrarea anvelopelor,
reșaparea pneurilor, echilibrare anvelope,
consultanță cu privire la repararea de vehicule,
curățare completă pentru automobile, finisare

de automobile, furnizare de informații privind
repararea de vehicule terestre, furnizare
de informații privind întreținerea vehiculelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de material feroviar rulant, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de nave, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de vehicule cu motor cu două
roți, furnizare de informații privind repararea
vehiculelor, furnizare de instalații de spălătorii
auto cu autoservire, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, gresarea automobilelor,
întreținere și reparații de vehicule, întreținerea
automobilelor, întreținere, service, tuning și
reparare de motoare și electromotoare,
întreținere, service și reparare de vehicule,
întreținere și reparații de autovehicule pentru
transportul de pasageri, întreținere de instalații
de spălat vehicule, înlocuirea țevilor de
eșapament, înlocuire de amortizoare, încărcare
de baterii de vehicule, intermediere de reparații
de vehicule, instalare de dispozitive de
securitate pentru vehicule, instalare de accesorii
pentru automobile, gresarea vehiculelor,
inspecția vehiculelor înainte de reparații,
inspecția vehiculelor înainte de întreținere,
întreținerea vehiculelor, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, recondiționarea
frânelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea materialului rulant pentru
transporturi feroviare, întreținerea de piese
și accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, realimentarea vehiculelor terestre,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane pneumatice, pregătirea montării
parbrizelor de schimb pentru vehicule,
pregătirea înlocuirii geamurilor de schimb ale
vehiculelor, pregătirea înlocuirii parbrizelor de
schimb ale vehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, pregătirea montării
geamurilor de schimb pentru vehicule, montare
piese de schimb pentru vehicule, montare
personalizată de componente exterioare,
interioare și mecanice pentru vehicule (tuning),
montare personalizată a elementelor de
interior pentru automobile, montare parbrize
pentru autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, montare (instalare) de piese
pentru vehicule, lubrifierea vehiculelor rutiere,
montare (instalare) de accesorii pentru vehicule,
lubrifierea automobilelor, reparare și întreținere
de piese de șasiu și de caroserii pentru vehicule,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și
de piese ale acestora, reparare și întreținere

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu, alb,
negru
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de vehicule nautice, reparare și întreținere de
motoare de avion mașini de forță, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor,
reparare sau întreținere de pluguri de zăpadă,
reparare de vehicule nautice, reparare de
vehicule ca parte a serviciilor pentru vehicule în
pană, reparare de sisteme de suspensie pentru
vehicule, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de răcitoare de ulei pentru
aeronave, reparare de remorci, reparare de
rampe de ridicare, reparare de instalații de spălat
vehicule, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reglarea alinierii roților, remodelări,
renovări, revizii și reparații de iahturi și bărci,
reparare de bare de remorcare pentru vehicule,
reparare de camioane, reglajul motoarelor,
recondiționarea vehiculelor, recondiționarea
vagoanelor feroviare de mărfuri, recondiționarea
radiatoarelor de vehicule, recondiționarea
motoarelor diesel feroviare, recondiționarea
motoarelor de vehicul, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii
ale geamgiilor pentru vehicule agricole, revizii
generale de vehicule, reparații, service și
întreținere de vehicule și aparate de locomoție
aeriană, reparații și întreținere de automobile,
reparații și finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terți, reparații sau întreținere de
material rulant feroviar, reparații sau întreținere
de autovehicule cu două roți, reparații de
vehicule avariate în urma accidentelor, reparații
de roți, reparații de parbrize, reparații de
biciclete, reparații de automobile, reparații auto
pe marginea drumului, repararea tapițeriei
autovehiculelor, repararea de schimbătoare de
căldură pentru aeronave, reparare și întreținere
de vehicule pentru transport public, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese
ale acestora și de motoare ale vehiculelor cu
motor și de piese ale acestora, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de motoare
ale acestora, reparare și întreținere de sisteme
pentru răcirea vehiculelor cu motor, reparare și
întreținere de motociclete, reparare și reparare
de vehicule electrice, servicii de întreținere și
reparații pentru vehicule terestre, servicii de
întreținere a vehiculelor comerciale, servicii de
întreținere a parbrizelor de vehicule, servicii de
întreținere a geamurilor de vehicule, servicii de
înlocuire de geamuri de vehicule, servicii de
înlocuire a parbrizelor pentru vehicule, servicii
de reîncărcare a vehiculelor electrice, servicii
de reparare pentru autoîncărcătoare cu furcă,
servicii de recondiționare automobile, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
servicii de garaje destinate întreținerii și reparării

vehiculelor cu motor, servicii de dezăpezire
și dejivrare de avioane, servicii de depanare
pentru vehicule, servicii de curățare, lustruire și
ceruire a vehiculelor, servicii de curățare pentru
autovehicule terestre, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea vehiculelor, servicii de
consiliere cu privire la repararea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, servicii de aplicare unui strat
protector de vopsea pe șasiul vehiculelor, servicii
de alimentare cu combustibil pentru vehicule
terestre, servicii de alimentare cu combustibil
a vehiculelor, șlefuirea vehiculelor, șlefuirea
automobilelor, tuning pentru electromotoare
și motoare de automobile, tuning pentru
caroserii de automobile, tunare de vehicule,
tratarea suprafețelor ambarcațiunilor nautice,
tratamente preventive contra ruginii, pentru
vehicule, transport cu troliul de motoare,
transformări de vehicule (motoare), stații service
pentru întreținerea vehiculelor, stații service
pentru repararea vehiculelor, stații de service
(alimentare cu carburant și întreținere), spălarea
autovehiculelor, spălare de avioane, servicii
mobile de punere la punct pentru vehicule,
servicii mobile de schimb de ulei pentru
autovehicule prestate la locația clientului, servicii
informative și de consultanță privind repararea
de vehicule, servicii de tapițerie și reparații
pentru vehicule, servicii de service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii de service
pentru repararea vehiculelor, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
reparații și întreținere de biciclete, servicii de
reparații pentru caroserii, servicii de reparații
de vehicule în regim de urgență, vopsitul
autovehiculelor, vopsirea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, verificare de automobile și de piese
ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere și
de reparație, curățarea vehiculelor, tuning pentru
motoarele vehiculelor cu motor.
39. Transport, transport și livrare de bunuri,
descărcare (transport) de deșeuri, furnizare
de date referitoare la orare, furnizare
de infrastructuri aeroportuare pentru aviație,
furnizare de instalații de doc uscat, furnizarea
de date cu privire la metodele de transport,
gestionarea de fluxul traficului de vehicule
prin intermediul rețelelor și al tehnologiilor
avansate de comunicații, logistică de transport,
închirieri (charter) de vehicule pentru transport,
navlosire (de nave), servicii de linii aeriene,
servicii de îmbarcare pentru pasageri, în
aeroport, servicii de conducere vehicule, operare
de poduri transbordoare, operarea de stații
folosite în transport, organizare de transport
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terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizare și furnizare de
transport terestru, maritim și aerian, organizarea
transportului cu feribotul, organizarea serviciilor
de transport terestru, maritim și aerian,
servicii pentru organizarea transportului pe
cale feroviară, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, servicii pentru
organizarea transportului naval, servicii pentru
organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii pentru operarea remorcherelor, servicii
de zboruri charter, servicii de șoferi, servicii
navale de spargere a gheții pentru industria
navală, servicii de tranzit, servicii de transport
în ambarcațiuni cu pânze, servicii de transport
rutier, servicii de transport pe calea ferată
(charter), servicii de transport oceanic, servicii
de transport cu automobile, servicii de transport
de autovehicule, servicii de transport aerian,
care includ un program de bonusuri pentru
călătorii fideli, servicii de transport aerian, servicii
de transport, servicii de transfer in aeroport,
servicii de salvare a animalelor (transport),
servicii de remorcare navală, servicii de
organizare a transportului, servicii de rezervare
pentru transport pe cale maritimă, transport
rutier, transport securizat, transport terestru,
transportul cu mașina blindată, transportul și
depozitarea gunoiului, servicii pentru pasageri
și încărcături, servicii portuare (servicii de
andocare), transport aeronautic, transport cu
ambulanța, transport cu avioane cu turboreactor,
transport cu elicopterul, transport cu feribotul,
transport cu vaporul, transport cu vehicule
acționate de om, transport cu vehicule blindate,
transport cu vehicule motorizate pe două roți,
transport de sisteme de macarale, transport
fluvial, transport fluvial cu barca, transport la
sol referitoare la industria aviatică, transport
nautic, transport naval național, transport pe
apă în spațiul național, transport pe cablu,
transport pe calea ferată, coordonare de tururi
turistice, coordonarea organizării de călătorii
individuale și de grup, croaziere cu vase de
agrement, rezervări pentru călătorii, furnizare
de nave de croazieră pentru călătorii, furnizare
de transport de pasageri pe cale terestră,
furnizare de transport de pasageri pe cale
aeriană, furnizare de transport de pasageri pe
apă, furnizarea de bilete care permit deținătorilor
să călătorească, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii cu avionul,
organizare de călătorii de afaceri, organizare de
călătorii în străinătate, organizare de călătorii în
străinătate în scopuri culturale, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de călătorii și
croaziere, închiriere de aparate care emit bilete

de călătorie, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, planificarea călătoriilor,
organizarea transportului pasagerilor cu mașina,
organizarea transportului de pasageri cu trenul,
organizarea transportului de pasageri cu
vapoare, organizarea transportului de pasageri
cu elicoptere, organizarea transportului de
pasageri cu avionul, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea de excursii, organizarea de
croaziere, organizarea de călătorii, organizare
transportului aerian, feroviar și maritim de
pasageri, organizare de zboruri, organizare de
tururi, organizare de servicii de însoțire a
călătorilor, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizare de expediții,
organizare de rute turistice, servicii de croaziere,
servicii de ghid turistic, servicii de check-
in pentru transport, servicii de check-in în
aeroporturi, servicii de asistență la sol privind
îndrumarea pasagerilor, servicii de binefacere, și
anume furnizarea de transport pentru persoane
în vârstă și persoane cu handicap, servicii
de agenție privind organizarea transportului
de persoane, servicii de închirieri de mașini
cu șofer, servicii de transport rutier pentru
pasageri, servicii de transport de pasageri pe
cale terestră, servicii de transport cu microbuzul,
servicii de transport cu autocarul, servicii de
transport de pasageri cu autocarul, servicii de
rezervare pentru călătorii și transport, servicii
de planificare de itinerarii, servicii de rezervare
de bilete pentru călătorii și circuite turistice,
transport de persoane și de produse pe cale
terestră, aeriană și maritimă, transport feroviar
de persoane, servicii de șoferi, transport de
pasageri cu nave de croazieră, transport de
pasageri pe apă în spațiul național, transport de
pasageri pe cale ferată, transport de pasageri
în vehicule cu șofer, transport de persoane cu
sisteme feroviare pentru tranzitul urban rapid,
transport de pasageri cu barca, transport de
pasageri cu autovehicule, transport de călători
cu tramvaiul, transport de călători în taxi,
transport de pasageri cu autocarul, transport de
pasageri cu automobilul, transport cu tramvaiul,
transport cu avioane cu elice, transport de
bagaje ale pasagerilor, transport de călători,
transport aerian de pasageri, servicii pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de utilizare în comun a autoturismelor, curtaj
de transport, servicii de salvare, recuperare
și remorcare, servicii postale și de curierat,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectare
de pachete pe cale maritimă, expediere de
documente, livrare de colete pe cale aeriană,
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livrare de colete pe cale rutieră, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență
prin curier, livrare de documente, autotransport,
camionaj, transport de marfă și cargo și servicii
de debarasare, colectare, transport și livrare
de produse, colectarea de gunoaie și deșeuri
menajere și industriale, depozitare și livrare
de bunuri, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, distribuție (transport) de mărfuri pe calea
aerului, distribuție (transport) de mărfuri pe apă,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, expediere de marfă, expediere
de mărfuri, inspecție de bunuri pentru transport,
livrare de alimente de către restaurante, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
organizarea expedierii de mărfuri, organizare
și supraveghere a serviciilor de livrare a
comenzilor prin poștă, servicii de livrare,
servicii de distribuție de băuturi, spre exemplu
de băuturi alcoolice, servicii de expediere,
servicii de distribuție, ridicare de mărfuri,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, reexpediere de mărfuri,
organizarea livrării de marfă, transport de bani,
transport de bunuri, transport cu camionul,
transport aerian de obiecte de valoare, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de urmărire a mărfurilor, servicii oferite
de persoane sau firme care se ocupă cu
transportul mărfurilor pe cale rutieră, servicii de
transport rutier de marfă, servicii de transport
pentru asistente medicale, servicii de transport
pentru personalul medical, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport de
mărfuri pe distanțe scurte, servicii de transport
de deșeuri periculoase, servicii de transbordare,
transport și depozitare, transportul bagajelor pe
cale aeriană, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, transport naval de mărfuri, transport
frigorific de produse reci, transport păzit, cu
camionul, de obiecte de valoare și bani, transport
securizat cu camion, transport securizat de
bunuri, transport feroviar de produse, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport păzit
de bani și obiecte de valoare, transport
de valori în vehicule securizate, transport
de mărfuri în vehicule cu tracțiune animală,
transportul pasagerilor, ambalarea mărfurilor,
colectare de deșeuri comerciale, servicii de
expediere, ridicare și livrare de colete și
produse, ridicare de încărcături, încărcarea
vehiculelor cu mărfuri, organizare de transport
aerian de mărfuri, servicii de manevrare și
transport de mărfuri, servicii de furgonete pentru
demenajări, servicii de livrare a mărfurilor,
transport cu vehicule grele de marfă, transport de
autovehicule, transport de animale de companie,

transport de animale, servicii privind folosirea
macaralelor, servicii de transporturi rutiere,
însoțirea de călători, organizarea transportului
până la și de la hotel, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, servicii de ghizi
pentru călătorii, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de consultare
a orarelor de călătorie, servicii de transport
rutier pentru persoane, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
consiliere privind serviciile de expediere a mărfii,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
consultanță profesională privind transportul,
consultanță în legătură cu călătoriile, furnizare
de date referitoare la transportul de pasageri,
furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații cu
privire la călătorii și transport, prin mijloace
electronice, organizarea transportării, transport
de deșeuri, transport de bagaje, transport
de valori, transport de mărfuri, transport
de marfă, transport de vehicule, organizarea
transportului, transportare de mărfuri, transport
terestru de persoane, transport terestru de
călători, transport rutier de pasageri, transport
cu automobile închiriate, transport cu mașini
blindate, transportul pasagerilor cu minibuzul,
transportul pacienților cu microbuzul, servicii de
asistență rutieră (transport).

───────
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(210) M 2021 07129 (111)181899
(151) 04/10/2021
(732) SC ANNA BM SRL, STR. SAMUEL

BRUKENTHAL 6C, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(540)

AB Anna Boutique PARFUM
DE ÎNGER EST . 2011

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.11; 27.05.17; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil, prosoape,
fețe de masă din material textil, naproane din
material textil.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
conserve de legume, conserve de carne,
zacuscă, pateuri, rillette din carne de vânat.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață, fursecuri,
saleuri, cozonac, biscuiți, cornulețe, ciocolată
de casă, produs de patiserie dulce de leche,
dulcețuri.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase băuturi din fructe și sucuri de fructe,

siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a bunurilor din clasele NISA 24, 29, 30, 32
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 07132 (111)181900
(151) 04/10/2021
(732) INTERTOY ZONE SRL, STR.

CAMINULUI NR 6, BUCURESTI,
024742, ROMANIA

(540)

Turistico
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 07134 (111)182029
(151) 04/10/2021
(732) CORNELIA-ALINA BORZA,

STRADA ALEXANDRU DONICI,
NR. 1, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

the Inner

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 07135 (111)181901
(151) 04/10/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP
A, CAMERA 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Calciu Organic Sanvero
din alge marine și scoici

Supliment alimentar
ingrediente organice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
25.01.15

clase:
5. Suplimente nutritive care conțin în principal
calciu, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, comprimate de calciu sub
formă de supliment alimentar, suplimente de
calciu.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0d3a5e)

(591) Culori revendicate: albastru, verde
             deschis, rosu, galben, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07137 (111)181902
(151) 04/10/2021
(732) SIMERGY TRANSILVANIA SRL,

STR. I.C. BRĂTIANU NR. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 29.01.04; 29.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, gestionare
de fisiere informatice, compilare de registre
comerciale, compilare de informaţii în registre
computerizate.
37. Supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii, servicii de management în
construcţii, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcţii,
managementul proiectelor de santier privind
construcţia clădirilor.
41. Publicare de recenzii, altele decât cele cu
scop publicitar.

───────

(210) M 2021 07138 (111)181903
(151) 04/10/2021
(732) AMZA LINE INVEST, ALEEA

TUDOR NECULAI NR 123, BL
1009, SC. A, AP 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM. 2, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NO STRESS

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 05.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie de
import-export, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea

(591) Culori revendicate: alb, albastru 
închis,turcoaz
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vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 07146 (111)181904
(151) 04/10/2021
(732) CHIMOPROD DIV S.R.L., STR.

NR. 487A, SAT MICEȘTI, JUDEȚ
ARGEȘ, COMUNA MICEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

DIVVOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Aditivi, produse chimice pentru carburanţi /
aditivi chimici pentru carburanţi, antigel, lichid
de frână, apă distilată, produse de dezghețare
pentru încuietori de uși și portiere, agenți de
dezghețare pentru încuietori de uși, produse de
degivrare parbrize, produse anti-aburire pentru
parbrize.
2. Diluanți pentru lacuri, diluanți pentru grund,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru vernis,
diluanți pentru refinisarea vehiculelor, diluanți
pentru materii colorante, diluanți pentru produse
de acoperire, vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea lavabilă, amorsă, vopsea
pentru automobile, preparate de vopsea, baițuri
(ca vopsea), substanțe sicative pentru vopsea,
preparate pentru hidroizolare (vopsea), produse
de etanșare (vopsea), compoziții sicative
pentru vopsea, învelișuri anti-graffiti (vopsea),
vopsea de uz casnic, vopsea de protecție
împotriva ruginii, grunduri sub formă de vopsea,
compoziții hidrofuge sub formă de vopsea,
finisări transparente sub formă de vopsea,
vopsea intumescentă pentru protecția împotriva
incendiilor, lapte de var utilizat ca vopsea,
aditivi pentru vopsea sub formă de promotoare,
acoperiri de suprafață sub formă de vopsea,
produse de umplere, sub formă de vopsea,
acoperiri acrilice decorative (sub formă de
vopsea), aditivi pentru vopsea sub formă de
stabilizatori, acoperiri cu email sub formă de
vopsea, preparate de nivelare sub formă de
vopsea, vopsea rezistentă la coroziune care
conține fenol, acoperiri de finisare ignifuge, sub
formă de vopsea, acoperiri acrilice de protecție
(sub formă de vopsea), aditivi pentru vopsea
sub formă de agenți reducători, compoziții pentru
repararea betonului (sub formă de vopsea),
compoziții pentru repararea mortarului (sub
formă de vopsea), pulberi sub formă de vopsea
folosite ca acoperiri, preparate plastice de
grunduire sub formă de vopsea, produse de
acoperire termorezistente sub formă de vopsea,
materiale nemetalice pentru impermeabilizare
sub formă de vopsea, straturi de acoperire de
tip vopsea pentru lemn, produse de acoperire
decorative sub formă de vopsea, produse
de acoperire pentru cauciuc, sub formă de
vopsea, acoperiri de suprafață sub formă de
vopsea pentru decorarea structurilor, acoperiri
sub formă de vopsea anticorozivă pentru uz
maritim comercial, straturi de acoperire sub
formă de vopsea pentru carena navelor, aditivi
pentru vopsea sub formă de materii colorante
pentru nuanțare, substanțe sub formă de
vopsea pentru umplerea fisurilor din suprafețele
pereților, substanțe sub formă de vopsea pentru
umplerea fisurilor din suprafețele din plastic,

(591) Culori revendicate: albastru închis, 
alb,albastru deschis
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substanțe sub formă de vopsea pentru umplerea
fisurilor din suprafețele de lemn, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
acoperiri hidroizolante din elastomer, sub formă
de vopsea, pentru protejarea acoperișurilor din
azbest, acoperiri hidroizolante din elastomer,
sub formă de vopsea, pentru conservarea
acoperișurilor din azbest, pigmenți, lacuri, uleiuri
pentru conservarea lemnului, preparate de
protecţie pentru metale, baiţuri.
3. Produse pentru îngrijirea suprafeţei exterioare
şi a interiorului pentru vehicule respectiv produse
de lustruit, produse de spălat, ceară, produse
de întreţinere, preparate de curăţare, produse de
protecţie, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse pentru îndepărtarea ruginii şi preparate
de degresare.

───────

(210) M 2021 07151 (111)181905
(151) 05/10/2021
(732) ȘTEFAN-ALEXANDRU NANU,

COMUNA CORNU, JUDEŢUL
PRAHOVA, CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA
JEAN SASU, DRM.
REGIMENTULUI NR. 40, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
EMILIAN NEGULESCU, STR.
TRAIAN NR. 129, CORP A, AP.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

hiro

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.01.06;
26.03.04; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
             #d8c881), negru (HEX #0f2039)
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(210) M 2021 07156 (111)181906
(151) 05/10/2021
(732) SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM

SA, FUNDAC PLOPII FARA SOT
NR 18-22, JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PODGORIILE BOHOTIN

(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealurile Moldovei (Bohotin).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 33 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea

produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate on-line într-o rețea de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07157 (111)181907
(151) 05/10/2021
(732) SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM

SA, FUNDAC PLOPII FARA SOT
NR 18-22, JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CB COLINELE BOHOTIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealurile Moldovei (Bohotin).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 33 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
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prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate on-line într-o rețea de calculatoare.

───────

MIHAI VELICIU, NR. 21, APT.
1, PARTER, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT. 1, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INCLUSIVE ACCESS
ATELIERUL DE

ACCESIBILITATE

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 24.17.01;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de formare pentru persoanele
cu dizabilități, servicii de învățare/educare
pentru persoanele cu dizabilități, workshopuri
pentru persoanele cu dizabilități, ateliere de
lucru, activități culturale pentru persoanele
cu dizabilități, organizare de evenimente și
spectacole pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de instruire pentru persoanele cu
dizabilități.
45. Servicii sociale pentru terți, servicii pentru
persoane cu dizabilități.

───────

(210) M 2021 07163 (111)181908
(151) 05/10/2021
(732) KLG EUROPE LOGISTICS SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR.9,
AUTOSTRADA A1 BUCUREŞTI-
PITEŞTI, KM 23, JUD. GIURGIU,
BOLINTIN DEAL, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

strongo by KLG EUROPE

#FFD100), gri (HEX #4A4A4A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, servicii de curierat (transport),
ambalarea, împachetarea şi livrarea bunurilor,
inspecţia bunurilor în vederea transportului,
logistica transportului, preluarea ambalajelor
(transport).

───────

(210) M 2021 07158 (111)182055
(151) 05/10/2021
(732) INCLUSIVE ACCES SRL, STR.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben (HEX
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(210) M 2021 07164 (111)181909
(151) 05/10/2021
(732) OVIDIU PORUȚIU, STR. BARBU

LAUTARU 11, BL. 27, SC. C, ETAJ
2, AP. 10, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500423, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

craftix art
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
acoperiri pe bază de rășină epoxidică, lacuri
folosite de către artiști, lacuri folosite de către
decoratori, lacuri folosite de pictori, lacuri pe
bază de apă (altele decât cele pentru izolare),
lacuri pentru decorarea lemnului, lacuri și
vernisuri, strat de protecție
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, hârtie și carton
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul

───────

(210) M 2021 07173 (111)181910
(151) 05/10/2021
(732) COSMIN DRAGOS

CONSTANTINESCU, STR. CALEA
LUI TRAIAN NR.181, BL.12,
SC.D, AP.9, JUDETUL VALCEA,
RAMNICUL VALCEA, 240282,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CASH&GO AMANET
& EXCHANGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Schimb de bani, imprumuturi (finantare),
servicii de amanet.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Hex 
#00ff7c),portocaliu (Hex #f28802), 
negru (Hex#000000)
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(210) M 2021 07175 (111)181841
(151) 05/10/2021
(732) BI-TECH SECURITY S.R.L., STR.

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIDEPA BI-TECH SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.23;
26.01.01; 26.01.04; 26.11.02; 26.11.05;
26.11.07; 26.11.08; 26.04.01

clase:
37. Instalare de sisteme de securitate,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de instalații de
securitate, instalare de dispozitive de securitate
pentru vehicule.
38. Servicii de transmisie, servicii de transmisie
și recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisie securizată
de date, sunete și imagini, servicii de transmisie
de voce și de date.
39. Servicii de depozitare securizată (transport),
transport securizat, transport securizat de valori,
transport securizat cu camion, transport de
valori în vehicule securizate, servicii de informații
referitoare la transportul securizat.

41. Instruirea personalului în vederea asigurării
de protecție maximă, organizare de cursuri
de formare, organizare de cursuri de instruire,
organizare și coordonare de cursuri.
42. Creare de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, creare, proiectare și întreținere
de pagini web, servicii de testare pentru sisteme
de alarmă și de monitorizare, servicii de testare
pentru sisteme de alarmă și de monitorizare.
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de informare referitoare la
siguranță, servicii de consultanță în materie de
siguranță, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de securitate fizică, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

MIHĂILENI NR. 22-24, PARTER,
SPAȚIUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE
113,59 MP, IDETINFICAT CA 
"HALA", SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2021 07176 (111)182159
(151) 05/10/2021
(732) HONIGBERGER UNISYS SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 7,
JUD. BRAȘOV, HĂRMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

HONIGBERGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de consultanță în
domeniul telecomunicațiilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare și de proiectare
în legătură cu acestea, servicii de analize
industriale, servicii de cercetare industrială
și design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, servicii de consultanță în
materie de tehnologie a informației (IT), servicii
IT, servicii IT pentru protecția datelor, securitate,
protecție și reconstituire IT.

───────

(210) M 2021 07178 (111)181911
(151) 05/10/2021
(732) PAUL CONSTANTIN COJOCARU,

STR. PREOT ALEXANDRU
DUMITRESCU, NR. 55A, JUD.
CONSTANȚA, SAT CUMPĂNA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

3C SportAutism Program
by PAUL COJOCARU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educatie, instruire, programe de educare
si reeducare psihomotorie pentru persoane
cu dizabilitati, programe de optimizare a
coordonarilor pentru persoanele cu dizabilitati
(servicii de instruire), furnizare de instruire
pentru persoanele cu dizabilități, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională, servicii educaționale sub formă
de programe, programe educaționale și de
instruire în domeniul recuperării persoanelor cu
dizabilități.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
albastru
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(210) M 2021 07186 (111)181912
(151) 05/10/2021
(732) F DESIGN ELECTRIC SRL,

STR. DUNARII L29/29, JUDETUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140012, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Soarepentruacasa

#00ff00), maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 07191 (111)181913
(151) 06/10/2021
(732) SC BRAND NEW INTELLECTUAL

PROPERTY SRL, STR. PĂCII NR.
7, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

agrocultura TOT CE-I MAI BUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
05.09.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri precum produsele
agricole, derivate ale acestora, furaje / mâncare
pentru animale de companie, accesorii și articole
de îngrijire pentru animalele de companie,
aditivi și medicamente pentru animale, semințe,
plante, bulbi, arbuști, accesorii pentru grădinărit,
utilaje și unelte pentru grădinărit, pui de o zi,
animale vii (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (HEX

(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru, maro
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(210) M 2021 07198 (111)181914
(151) 06/10/2021
(732) PEINT SIZĂRS SRL, DRUMUL

TABEREI 44A, BLOC Z132
B, SCARA2, APT.38, CAM. 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061361,
ROMANIA

(540)

CONCENTRIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 07200 (111)181915
(151) 06/10/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, INTR. TUDOR
STEFAN NR. 57, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

albastru închis, roșu, roz, maro,
albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, acoperitoare pentru
tăvi de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)
pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri
pe pânze, funde din hârtie, echere, dreptare,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri, umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi, pungi pentru
cadouri, pungi și saci de hârtie, recipiente din
carton, recipiente din carton ondulat, recipiente
de transport din carton, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plicuri de
hârtie pentru împachetare, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, cutii pentru depozitarea revistelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, cutii
pentru cadouri, cutii din fibră de lemn, cutii
din hârtie, cutii din carton pentru ambalat,

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 02.05.17
(591) Culori revendicate: verde, galben,
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cutii din carton, căptușeli de hârtie, cornete
(de hârtie), cartoane de ouă, cârpe de șters
din hârtie, cartonașe cu nume pentru mese,
bavete cu mâneci, din hârtie, bavete din
hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
plastilină pentru copii, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,

capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
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periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări (tipărite), etuiuri pentru pașapoarte,
etuiuri pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de hârtie,

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
plastilină, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, articole și echipament
de sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
aeromodele, zmeie, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de
jucării, machete de structuri (jucării), jucării
antistres, aparate de exerciții de jucărie, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de joacă educative, articole fantezie pentru
petreceri, biciclete de jucărie, bastoane pentru
majorete, căluți-balansoar, case de păpuși
(jucării), camere de aer gonflabile pentru
activități recreative acvatice, corturi de joacă,
tobogane, triciclete (articole de joacă), trotinete,
patine cu role în linie, accesorii de protecție
pentru coate pentru practicarea patinajului,
aparate de gimnastică, aparate de interior
pentru fitness, veste de protecție pentru arte
marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri, saci
de box, sănii, ringuri de box, protecții de corp
pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, păpuși,
păpuși vorbitoare, jucării de pluș, păpuși de pluș.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.

fișe cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu, cărți, materiale
imprimate.
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30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate), șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
produse apicole respectiv: miere, propolis/clei
de albine, biscuiți, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
aperitive (tartine), baghete umplute, alimente
cu paste la conservă, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă de
legume, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, biscuiți crocanți condimentați,
brioșe, chifle umplute, chimichanga, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, clătite sărate,
clătite, chipsuri din cereale, chipsuri tortilla,
crusta de pizza, covrigei, empanada (aluat
umplut), floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri

(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat
de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie îngheţate), șerbeturi, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele)., hamburgeri
în pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, covrigei moi,
blat de pizza, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), pateuri de
foietaj (produse de patiserie), covrigi., biscuiți
cu glazură, deserturi preparate (produse de
patiserie).

───────

(210) M 2021 07208 (111)181916
(151) 06/10/2021
(732) MANSARDA CU SUNETE

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

lazysmart ENJOY LAZINESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

S.R.L., STR. DISCIPLINEI NR.14,
CAMERELE 1 ȘI 2, ETAJ.1,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
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9. Suporturi adaptate pentru telefoane mobile
și telefoane inteligente, căști pentru telefoane,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, suporturi cu inel pentru telefoane
mobile, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, suporturi de
răcire pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
calculatoare tabletă.
35. Publicitate și marketing, managementul,
organizarea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 09.

───────

(210) M 2021 07218 (111)181917
(151) 07/10/2021
(732) BOGDAN BURLIBAȘA, STR.

IOAN VODĂ CARAGEA NR. 7
MANSARDĂ, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
COSTEL BURLIBAȘA, STR. LIVIU
REBREANU NR. 46-58, BL. V, SC.
G, ET. 11, AP. 118, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANTIRISK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, marketing, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor cu
privire la prevenirea și stingerea incendiilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor cu privire la sănătatea și securitatea
în muncă, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor cu privire la analiza
riscului la securitatea fizică, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor cu

privire la gestionarea situațiilor de criză,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor cu privire la proiectarea, execuția și
montajul instalațiilor de prevenție a incendiilor.
36. Consultanţă financiară în asigurări, oferirea
de informaţii în domeniul asigurărilor, brokeraj de
asigurări, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, evaluarea factorilor de risc, de
accidentare sau de îmbolnăvire profesională,
servicii care vizează îmbunătățirea condițiilor
de muncă, prevenirea accidentelor de muncă
și a îmbolnăvirilor profesionale, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, servicii de proiectare și design.
45. Servicii de siguranță pentru protejarea
bunurilor materiale și indivizilor, consultanță
privind securitatea și sănătatea în muncă și
situații de urgență, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 07219 (111)181918
(151) 07/10/2021
(732) PATRIMONIC INTERNATIONAL

S.R.L., STR. CORNELIU COPOSU
NR. 115, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PATRIMONIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 24.09.02; 24.09.03; 24.09.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Tricouri imprimate.
───────
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(210) M 2021 07226 (111)181378
(151) 07/10/2021
(732) MUNTENIA GUARD SECURITY

SRL, STR. MIHAI VITEAZU, BLOC
10E, SC. F, ET .2, AP. 7, JUDETUL
TELEORMAN, ZIMNICEA, 145400,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

MUNTENIA GUARD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2021 07227 (111)181919
(151) 07/10/2021
(732) MIRIAM TED INVEST SRL, STR.

ANDREI MURŞEANU NR. 64,
BL. R4, AP. 14, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TUDOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.09.05

clase:
30. Faina și preparate din cereale, paine,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Servicii de comerţ, strângerea la un loc în
folosul terţilor, a produselor de brutărie, patiserie,
covrigărie, fast-food, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse sau

prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 07238 (111)181920
(151) 07/10/2021
(732) BAVADI SECURITY S.R.L.,

STR. CONSTANTIN GAROFLID,
NR. 1, ETAJ 1,BIROUL NR.1,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE. NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

BAVADI SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
24.01.05; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază și protecție, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control.

───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: alb, albastru inchis,
albastru deschis
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(210) M 2021 07243 (111)181921
(151) 07/10/2021
(732) SC THE AZORES SRL, BD.IULIU

MANIU 15H, BLOC 4 SC 1 ET 2
AP 18, SECTOR 6, BUCURESTI,
061075, ROMANIA

(540)

CST INDEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07248 (111)181922
(151) 08/10/2021
(732) DONCIU PETRONELA, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 99,
AP. 7, CHIŞINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

PETRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea

de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, producția
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de agenţie de
bilete (divertisment), organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 07254 (111)181923
(151) 08/10/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Activit No Cârcel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru
industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice.
5. Suplimente dietetice si suplimente nutritive
de uz uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, de uz medical, preparate pe bază de
vitamine de uz medical.

───────
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(210) M 2021 07257 (111)181967
(151) 08/10/2021
(732) SC MEDIABIT SYSTEMS

SRL, STR. GĂRII NR. 29, JUD.
CONSTANȚA, COSTINEȘTI,
907090, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NEOVISION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
dispozitive de alarmă, dispozitive portabile
de navigare, încuietori inteligente, difuzoare
inteligente, dispozitive cu memorie pentru
stocare, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), dispozitive
periferice de calculator, senzori antiefracție,
senzori magnetici, senzori de gaz, senzori de
alarmă, senzori digitali, senzori de căldură,
senzori de poluare, senzori de impact, senzori
de proximitate, sisteme de supraveghere
video, camere web, incarcatoare, mouse-uri de
calculator, mouse-uri de calculator fără fir, boxe
portabile, boxe de calculator, căști audio, căști
stereo, telecomenzi multifuncționale, aparate de
redare video, aparate de redare a imaginii.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
jucarii inteligente, aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice, jocuri electronice
portabile, drone (jucării), jucării cu telecomandă,
jucării zburătoare cu telecomandă, jucării cu
telecomandă sub formă de vehicule.

───────

(210) M 2021 07258 (111)181924
(151) 08/10/2021
(732) SC KVO AUTO PARTS SRL,

STR. BIBESCU VODĂ NR. 9A, BL.
P4E, SC. 1 AP. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

KVO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

12. Vehicule și mijloace de transport.
22. Marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate.
27. Învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport.

───────

(210) M 2021 07263 (111)181925
(151) 08/10/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, INTR. TUDOR
STEFAN NR. 57, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 29.01.15;
02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,

(591) Culori revendicate: verde, galben,
albastru închis, roșu, roz, maro,
albastru deschis, portocaliu, alb
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papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, acoperitoare pentru
tăvi de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)
pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri
pe pânze, funde din hârtie, echere, dreptare,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri, umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi, pungi pentru
cadouri, pungi și saci de hârtie, recipiente din
carton, recipiente din carton ondulat, recipiente
de transport din carton, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plicuri de
hârtie pentru împachetare, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, cutii pentru depozitarea revistelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, cutii
pentru cadouri, cutii din fibră de lemn, cutii
din hârtie, cutii din carton pentru ambalat,
cutii din carton, căptușeli de hârtie, cornete
(de hârtie), cartoane de ouă, cârpe de șters
din hârtie, cartonașe cu nume pentru mese,
bavete cu mâneci, din hârtie, bavete din

hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
plastilină pentru copii, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
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mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,

planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
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transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă, plastilină,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, păpuși,
păpuși vorbitoare, jucării de pluș, păpuși de pluș.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, biscuiți, cereale procesate,

amidon și produse preparate din acestea,
preparate coapte și drojdie, sare, mirodenii,
arome și condimente, aperitive (tartine), baghete
umplute, alimente cu paste la conservă, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
biscuiți crocanți condimentați, brioșe, chifle
umplute, chimichanga, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, clătite sărate, clătite, chipsuri
din cereale, chipsuri tortilla, crusta de pizza,
covrigei, empanada (aluat umplut), floricele
de porumb, crumble (produs de patiserie),
frigănele, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat
de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
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pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie îngheţate), șerbeturi, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele)., hamburgeri
în pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, covrigei moi,
blat de pizza, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), pateuri de
foietaj (produse de patiserie), covrigi., biscuiți
cu glazură, deserturi preparate (produse de
patiserie).

───────

(210) M 2021 07272 (111)181926
(151) 11/10/2021
(732) FIORD SECURITY SRL, STR.

TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FIORD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 07273 (111)181927
(151) 11/10/2021
(732) CRYSTAL SHIELD S.R.L., STR.

TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRYSTAL SHIELD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 07275 (111)181928
(151) 11/10/2021
(732) TANASESCU GHEORGHE

CRISTIAN Intreprindere
Individuala, STR. OLARI NR. 170,
JUD. VÂLCEA, HOREZU, VALCEA,
ROMANIA

(540)

VH Vechiul Horezean

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.24
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Produse din ceramică pentru uz casnic şi
ornamental şi anume: farfurii, oale, cești de țuică,
cești de cafea, căni de vin, castroane, ulcioare,
ciorbare, carafe, ghivece de flori, vaze de flori,
sfeșnice, suport de lingură, polonic, vas miere,
plăci din ceramică, statuete, ouă încondeiate,
pușculițe.
35. Servicii de comerț cu produse din ceramică
de uz casnic şi ornamental, produse de
artizanat, obiecte din lemn, ţesături şi produse
textile, cojoace de blană, covoare, tablouri,
prin intermediul spatiilor comerciale de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul cataloagelor sau prin
mijloace electronice (online), vânzarea de
antichităţi (inclusiv online), servicii de analiză
de piață privind vânzarea şi disponibilitatea de
antichităţi, servicii oferite de un lanț de spaţii
comerciale, intermediere în comerțul cu produse
din ceramică, servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2021 07285 (111)181929
(151) 11/10/2021
(732) FLORIAN ALEXANDRU MIHAI,

STR. VLAICU VODĂ NR.7,
BL.C8, SC.2, AP.37, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 077031, ROMANIA
CONSTANTIN BOGHIU, ȘOS.
MIHAI BRAVU NR. 291, BL. 12A,
SC. A, ET.6, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRAMA FRUST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 07286 (111)182128
(151) 11/10/2021
(732) OANA BEATRICE PREOTESCU,

BLD. UNIRII NR. 65, BL. G1,
SCARA 5, ET. 8, AP. 832, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZATTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, distribuirea de eșantioane,
materiale publicitare, marketing, maketare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
organizare de targuri și expozitii în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
vânzărilor către terti, servicii de relații media,
studii de marketing, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
achiziție pentru terți, achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri, relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
țintă, servicii de telematketing, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web,
scrierea de texte publicitare, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componentă
hardware și software ale calculatorului, servicii
de proiectare industrială, proiectare de software
și sisteme de computer, design interior, design
de ambalaje , design de arte grafice, design
de rochii, găzduirea site-urilor web, proiectare
de rochii, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terti, testarea
materialelor și a celor textile, mentenantă site.

───────

(210) M 2021 07292 (111)181930
(151) 12/10/2021
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 ŞI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, ROMANIA

(540)

Venit Protect
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 07297 (111)181979
(151) 12/10/2021
(732) AGRICOVER S.A, BD. PIPERA NR.

18, CLĂDIREA DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NEXT GENERATION
IN AGRIBUSINESS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizând, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific.
5. Preparate pentru uz medical și veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe și
alimente dietetice entru uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
pentru uz uman și veterinar, plasturi, materiale
pentru bandaje, materiale pentru plombarea
dinților, materiale pentru amprente dentare,
dezinfectanți, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
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descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago,făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrășarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe și
legume proaspete, verdețuri proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consul publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții,
stribuția de mostre (promovare), organizarea de
expoziții de promovare, organizarea de lansări
de produse, producția de materiale publicitare
sub formă de pliante, broșuri conținând
informație tehnică și comercială, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul acestora) şi
anume: produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizând, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial

și științific, preparate pentru uz medical și
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanțe și alimente dietetice pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman și veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a cerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, pește, păsări și
vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și gătite, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, și produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
și sago,făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață, produse
agricole, horticole, silvice și de acvacultură, brute
și neprocesate, semințe brute și neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrășarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe și legume proaspete,
verdețuri proaspete, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacții comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenție de import-export, servicii de
analiză a tranzacțiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiții de capital, emiterea cardurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
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bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
servicii financiare, finanțare pentru achiziția în
rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanță în asigurări, servicii de plăți
cu portofel electronic, împrumuturi (finanțare),
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cardul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiționare a
semințelor, în particular procesarea semințelor
pentru agricultură, condiționarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educație, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea și desfășurarea activităților
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferințe, expoziții și competiții, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferințelor profesionale, activități culturale și
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), informații meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor și
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de creștere și îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânțare artificială a animalelor,
servicii de consultanță pentru creșterea și
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanță în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 07298 (111)181980
(151) 12/10/2021
(732) AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET 6, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PHOS EXPERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultura și silvicultură, îngrășăminte,
regulatori de creștere.
7. Mașini și utilaje pentru prelevarea probelor de
sol și plante.
9. Aparate pentru analize (altele decât cele
pentru uz medical), truse chimice pentru analize
de sol și plante.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaje, caractere
tipografice, forme de tipar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, mâncare pentru
animale, malț.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor agricole și a celor
fitosanitare proprii și ale unor terți (exceptând
transportul lor), prin diferite forme de comerț
permițând consumatorilor să le aleagă, să le
vadă și să le cumpere comod, comerț on-
line, organizarea de târguri și expoziții, saloane,
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prezentări de firme și produse, editarea de
publicații de informare și reclamă, prospecte,
pliante și alte materiale cu caracter tehnic și
comercial, consultanță privind managementul
fermelor și societăților comerciale din domeniul
agricol, consilierea agenților economici în
realizarea activităților comerciale.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea și conducerea
de seminarii și simpozioane.
42. Analize chimice, servicii de consultanță
tehnologică, servicii de testare a produselor.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, consultanță agricolă de specialitate.

───────

(210) M 2021 07302 (111)181983
(151) 12/10/2021
(732) CHIN SIAK LOONG, NO.81, JALAN

ARIF, TAMAN CONNAUGHT,
CHERAS, KUALA LUMPUR,
WILAYAH PERSEKUTUAN (KL),
56000, MALAYSIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

Ruff Ryder

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Poşete, genţi pentru scoală, cufere de voiaj,
rucsacuri, portofere de buzunar, genţi de mână,
genţi de călătorie, serviete, genţi de voiaj, genţi
din imitatie de piele, raniţe, genţi de umăr, genţi
de mână pentru bărbaţi, genţi mici pentru bărbaţi,
genţi de mână pentru femei, portchei, borsete,
portofele, genţi sport de uz general, curele din
piele.

───────

(210) M 2021 07305 (111)181731
(151) 12/10/2021
(732) SIGHT G.D. SRL, STR. MAIOR

IANCU FOTEA NR. 3, BL. L,
SC. 1, ET. 3, AP. 9, CAMERA 1,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, CAMERA 2, BL.
V40, SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIGHT G.D. SERVICII
DE PROTECTIE SI

SECURITATE PERSONALA

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 24.09.25;
23.01.01; 27.05.01; 26.01.04; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii de investigare şi
supraveghere referitoare la siguranța fizică a
persoanelor şi securitatea bunurilor corporale,
servicii personale şi sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de pază, monitorizarea alarmelor de securitate,
antiefractie şi antifurt, servicii de pază pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de siguranță,
servicii de gardă de corp, servicii de pază

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#001335), gri (#929395, #c5c6c8),
portocaliu (HEX#dabe71, #b08a47),
maro (HEX #8f6028, #532a11), galben
(HEX #f8e397), roşu (HEX #7f3c2e,
#b05f4c)
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contractuale, pază şi protecție, pază corporală
personală, evaluarea gradului de siguranță,
servicii de siguranță, salvare, securitate şi
control, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, control de securitate a
bagajelor, consultanță în materie de securitate
fizică, servicii de investigații cu privire la
persoane sau la bunuri, servicii prestate de
garda de securitate, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății şi a persoanelor,
servicii de pază antiefracție, servicii de pază
pentru infrastructuri, inspecția imobilelor pentru
motive de siguranță, urmărirea bunurilor furate,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii de pază pentru infrastructuri
prin sisteme de monitorizare la distanță,
închiriere de îmbrăcăminte de protecție, servicii
de protecție a animalelor, închiriere de căști
de protecție, închiriere de măști de protecție,
închiriere de îmbrăcăminte şi echipamente de
protecție, închiriere de echipamente de protecție,
salvare, siguranță şi aplicare a legii, închiriere
de seifuri, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, servicii de informare referitoare
la siguranța, administrarea riscurilor pentru
sănătate şi siguranță, închiriere de alarme,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii
de monitorizare a alarmelor medicale, escortă
(garda de corp personală), furnizare de informații
despre servicii de gărzi de corp personale,
consultanță în domeniul furtului de date şi
al furtului de identitate, analiza criminalistică
a materialelor video de supraveghere pentru
prevenirea fraudei şi a furturilor, servicii de
supraveghere, supraveghere cu circuit închis,
servicii de supraveghere juridică, supraveghere
de copii la domiciliu, servicii de supraveghere cu
drona, închiriere de aparate de supraveghere de
securitate, furnizarea serviciilor de recunoaștere
şi de supraveghere, servicii de înregistrare
legală, depistarea bunurilor furate, marcaj de
securitate pentru bunuri, servicii de protecție
şi securitate personală, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de prezentare personală, autentificarea
informațiilor de identificare personală (servicii de
verificare a identităţii), închiriere de uniforme.

───────

(210) M 2021 07306 (111)181984
(151) 12/10/2021
(732) JEAN NICULESCU, STR. AMIRAL

HORIA MĂCELARIU NR. 59, ET. 7,
AP. 702, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MUGSHOT

(531) Clasificare Viena: 02.05.06; 02.05.08;
27.05.01; 27.05.17; 21.03.14; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Căni, ceşti, recipiente şi ustensile pentru
cafele şi băuturi, căni de cafea, căni de
dimensiuni mici, căni de băut.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de catering, furnizarea de produse alimentare,
băuturi, cafea şi băuturi, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de ceainării.

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#f6c807), Gri (HEX #dbdbdb), negru,
alb
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(210) M 2021 07307 (111)181985
(151) 12/10/2021
(732) S.C. CONFIDEN TRAVEL SRL,

STR. CALEA BUCUREŞTI NR. 31,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110133,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

haruKI SUSHI haruKI
SUSHI haruKI SUSHI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de băuturi şi alimente, servicii de
restaurant, pregătirea şi furnizarea, destinate
consumului imediat, servicii de bar şi cafenea,

servicii de bufet pentru gustări (snack bar),
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 07308 (111)181986
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA FERFELIS ROMANIA

SA, STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE 150-158, ET. 2, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032982,
ROMANIA

(540)

POLINI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe și legume proaspete, semințe, plante și
flori naturale, alimente pentru an imale, malț.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 07309 (111)181987
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA FERFELIS ROMANIA

SA, STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE 150-158, ET. 2, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032982,
ROMANIA

(540)

CROWN CROWNITTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), roşu (HEX
#ff4a45)
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 07314 (111)181988
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA-FERFELIS ROMANIA

S.A., STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE NR. 150-158, ETAJ
2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELGEKA-FERFELIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), roșu (Pantone 485 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 07322 (111)182165
(151) 12/10/2021
(732) CIPRIAN DAN GRAUR, STR.

ARDELUTA NR. 4, BL. G13, SC.
D, ET. 1, AP. 55, JUD. NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ClinicaRoboților
doctorul robotului tău

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 04.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de telecomunicații, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și
de telefonie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse
prin intermediul telefoanelor mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, servicii de administrare a comunităților
online, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
furnizare de informații privind produsele și
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serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comandă cu
ridicata, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de consultanță referitoare la
achiziții de bunuri și servicii, servicii de agenții de
import și export, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizare de informații comerciale prin rețele
informatice globale, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, furnizare de informații cu privire
la întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale.
37. Reparații de telefoane, reparații de aparate
telefonice, reparații sau întreținere de aparate
telefonice, instalare și reparații de rețele de
telecomunicații, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de telecomunicații, întreținere
de aparate de telecomunicații, reparare și
întreținere de telefoane inteligente, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, reparare și întreținere de hardware
de calculator și de telecomunicații, întreținere și
reparare de rețele, de aparate și de instrumente
de telecomunicații, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de telecomunicații, repararea mașinilor
și aparatelor de telecomunicații, instalarea de
echipamente de telecomunicații fără fir și de
rețele locale fără fir, recondiționare de utilaje
industriale, întreținere de utilaje industriale,
instalare de utilaje industriale, reparare de utilaje
industriale.

───────

(210) M 2021 07324 (111)181989
(151) 12/10/2021
(732) ANTA PROD CONCEPT SRL,

STR. DEMOCRATIEI NR. 2 BIS,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, ION
CREANGA NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TNL STORE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.09

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
gură antiseptice, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseptice cu efect profilactic, tampoane de
vată antiseptice, produse antiseptice pentru
spălare, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, dezinfectanți de uz medical, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata de biocide, antiseptice, dezinfectanţi,
dezinfectanţi igienici, săpun dezinfectant, servicii
de comert cu amanuntul si cu ridicata de
dispozitive si echipamente medicale.

───────

(210) M 2021 07327 (111)181990
(151) 12/10/2021
(732) NIKOS TOPZFOOD SRL, ALEEA

ROZELOR NR. 20 BL. A6, SC.B,
ETAJ 2, AP. 9, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

UniKorn The mythical taste

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 04.05.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Extracte din carne, carne friptă, carne
preparată, carne prăjită, produse din carne
preparate, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), hamburgeri din carne
de pui, chiftele din carne de vită, produse din
carne sub formă de hamburger, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, chipsuri de cartofi,
cârnaţi, cârnaţi în aluat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii agenții de import și export
de preparate din carne, intermediere comercială
la cumpărarea şi vânzarea online de produse
şi servicii în contextul comandării şi livrării,
în special prin mijloace electronice, inclusiv
pe internet, informații despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor
in domeniul serviciilor de alimentatie publica,
catering, restaurant, servicii publicitare pe
internet pentru restaurante, servicii de preluare
comenzi telefonice pentru terti, in domeniul
alimentatiei publice, publicitate si marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrari de birou.
43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi, respectiv: apă plată, apă minerală
și bere dintr-o rulotă mobilă, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de catering
pentru evenimente, consiliere în domeniul
culinar, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de catering, servicii de snack-baruri,
servicii contractuale de alimentaţie, servicii ale
bistrourilor, preparare de mâncăruri, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de mâncare la pachet, serviciu de catering
pentru instituţii, bufete cu autoservire, servicii
de consultanţă cu privire la alimente, servicii
prestate de bucătari personali, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii de consultanţă cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, servicii de consultanţă în
domeniul cateringului, servicii de rezervare a
meselor.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
portocaliu, alb, verde
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(210) M 2021 07330 (111)181991
(151) 13/10/2021
(732) FLORIN VALENTIN VASILE, BD.

CAMIL RESSU NR. 49 BL. H26,
AP. 38, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NELU GEORGIAN ANTON, ȘOS.
DE CENTURA NR. 50, VILA NR. 2,
A 02, JUD. ILFOV, ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

PacPac Arena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Echipamente pentru locuri de joacă.

───────

(210) M 2021 07332 (111)181992
(151) 13/10/2021
(732) VEL PITAR S.A., BULEVARDULUI

PIERRE DE COUBERTIN, NR. 3-5,
BUCUREŞTI, CLADIREA OFFICE
BUILDING, ET. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021901, ROMANIA

(540)

Răsfățuri de la Buni
(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.05;

27.05.01; 27.05.04; 08.07.01; 11.01.02;
11.01.10; 26.11.02; 26.11.12; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210) M 2021 07333 (111)181993
(151) 13/10/2021
(732) MARIUS DUMITRU MĂCĂRESCU,

STRADA PROF. DR. VICTOR
BABEȘ NR.3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050589, ROMANIA

(540)

Energia Naturii

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
02.07.23; 27.05.01; 01.03.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

40. Servicii de reciclare.
41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educație în domeniul
sănătății, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul.
42. Cercetarea în domeniul protecției mediului.

───────

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
5265C), verde (Pantone 3533C,
Pantone 317C)

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#fbae17), verde (HEX #0e412f, 
HEX  #092b1d)
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(210) M 2021 07351 (111)181994
(151) 13/10/2021
(732) ROX SECURITY SRL, SAT CRIS

NR. 46 A, JUD. HUNEDOARA,
COMUNA BLEJANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

ROX SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază și protecție.
───────

(210) M 2021 07357 (111)181995
(151) 13/10/2021
(732) SELERON S.R.L., STR. STAȚIUNII

NR. 12, BL. G6, SC. A, ET. 1, AP.
6, CAMERA 1, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP.
4, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

S seleron Evoluăm împreună.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01

clase:
1. Acoperiri pe bază de rășini poliesterice
nesaturate, produse chimice pentru prepararea
pigmenților, wollastonit căptușit (metasilicat
de calciu) folosit ca material de umplutură
întăritor în vopsele, solvenți pentru lacuri,
produse chimice auxiliare folosite la închegarea
lacurilor, diluanți pentru uz industrial, substanțe
adăugate altor substanțe pentru a le
modifica volumul, vâscozitatea sau elasticitatea,
extendere (preparate chimice), paste de
umplere, chituri și substanțe de umplere pentru
uz industrial, substanțe de umplere pentru
caroserii de autovehicule și pentru reparații
anvelope, mastic pentru pneuri, masticuri pentru
caroseriile autovehiculelor, chit cu ulei (mastic),
rășini polietilenice, rășini poliesterice nesaturate,
chituri pentru anvelope, chit pentru caroserii, chit
pentru geamuri, chituri (materiale de umplere),
adezivi pentru uz industrial, substanțe din pastă
de poliester folosite la repararea găurilor în
suprafețe, substanțe din pastă de poliester
folosite la umplerea găurilor în suprafețe,
substanțe din pastă de poliester folosite la
umplerea fisurilor de pe suprafețe, substanțe din

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pastă de poliester folosite la repararea fisurilor
de pe suprafețe, rășini epoxidice, neprelucrate.
2. Vopsea pentru automobile, vopsea pentru
exterior, vopsea pentru interior, vopsea
rezistentă la coroziune, acoperiri acrilice de
protecție (sub formă de vopsea), pigmenți,
pigmenți pentru colorare, pigmenți pentru
vopsele, vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
lacuri, emailuri (lacuri), glazuri (vopsele, lacuri),
diluanți pentru lacuri și alte vopsele/terebentină
(spirt alb) folosită la subțierea lacurilor, înlocuitor
de terebentină utilizat ca diluant în lacuri,
lacuri (altele decât cele izolante) pentru
o finisare transparentă, diluanți și agenți
de îngroșare, coloranți și cerneluri, aditivi
pentru vopsele, aditivi folosiți la acoperire,
aditivi sub formă de lianți pentru vopsele,
aditivi pentru vopsea sub formă de agenți
reducători, vopsele elastice pentru protejarea
metalelor împotriva deteriorării, vopsele elastice
pentru protejarea metalelor împotriva coroziunii,
vopsele acrilice, produse anticorozive, produse
anticorozive pentru vehicule, straturi de protecție
anticorozive (vopsele), produse de umplere, sub
formă de vopsea, materiale pentru umplere
sub formă de vopsele, grunduri, grunduri
epoxidice, diluanți pentru grund, grunduri sub
formă de vopsea, preparate de grunduire (sub
formă de vopsele), masticuri (rășină naturală),
agenți de uscare pentru vopsele și masticuri,
preparate pentru etanșare, produse de etanșare
(vopsea), preparate de etanșare (vopsea), rășini,
utilizate în pigmentare, rășini naturale colorate
permanent, vopsele tip spray (aplicabile prin
pulverizare), vopsele reflectorizante în formă de
spray, vopsele texturate, acoperiri cu textură
(vopsele), ceruri anticorozive, lac bituminos,
straturi de protecție sub formă de vopsele și
care conțin particule abrazive, materie colorantă
adezivă, acoperiri epoxidice, sicativi (agenți de
uscare) pentru vopsele.
3. Solvenți pentru îndepărtarea lacurilor,
substanțe degresante, lichide degresante, ceară
auto, ceară pentru mașină, abrazivi.
7. Chei tubulare (unelte), discuri pentru
polizare destinate utilizării împreună cu unelte
electrice, mașini-unelte pentru polizat, mașini
și aparate electrice de polizat, șurubelnițe
tubulare electrice, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini
de pulverizat.
8. Chei tubulare, discuri de polizat destinate
utilizării cu scule acționate manual, unelte
manuale și instrumente pentru tratarea

materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere.
9. Mănuși rezistente la foc, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, mănuși de uz industrial
pentru protecție împotriva vătămărilor, mănuși
de plastic de unică folosință pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, ochelari de protecție, ochelari de
sudură, măști de protecție, măști pentru
respirație, măști de sudură, căști antifonice,
genunchiere pentru muncitori, pantaloni de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor.
17. Lacuri izolante, lacuri de izolare pe bază
de apă, rășini acrilice (produse semifinite),
masticuri pentru izolare, compuși de etanșare
(mastic), materiale de etanșare, chit de etanșare,
dispozitive de etanșare nemetalice, rășini
poliesterice nesaturate (semifabricate), înveliș
cu spray acrilic protector folosit pentru izolare,
spumă fqlosită la insonorizare, bandă adezivă,
bandă izolantă, bandă de mascare, folii de
mascare, mănuși izolante.
21. Mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit,
bureți abrazivi.
25. Haine de lucru, salopete de lucru,
încălțăminte de lucru, uniforme de lucru.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor:
acoperiri pe bază de rășini poliesterice
nesaturate, produse chimice pentru prepararea
pigmenților, wollastonit căptușit (metasilicat
de calciu) folosit ca material de umplutură
întăritor în vopsele, solvenți pentru lacuri,
produse chimice auxiliare folosite la închegarea
lacurilor, diluanți pentru uz industrial, substanțe
adăugate altor substanțe pentru a le
modifica volumul, vâscozitatea sau elasticitatea,
extendere (preparate chimice), paste de
umplere, chituri și substanțe de umplere pentru
uz industrial, substanțe de umplere pentru
caroserii de autovehicule și pentru reparații
anvelope, mastic pentru pneuri, masticuri pentru
caroseriile autovehiculelor, chit cu ulei (mastic),
rășini polietilenice, rășini poliesterice nesaturate,
chituri pentru anvelope, chit pentru caroserii, chit
pentru geamuri, chituri (materiale de umplere),
adezivi pentru uz industrial, substanțe din pastă
de poliester folosite la repararea găurilor în
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suprafețe, substanțe din pastă de poliester
folosite la umplerea găurilor în suprafețe,
substanțe din pastă de poliester folosite la
umplerea fisurilor de pe suprafețe, substanțe din
pastă de poliester folosite la repararea fisurilor
de pe suprafețe, rășini epoxidice, vopsea pentru
automobile, vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea rezistentă la coroziune,
acoperiri acrilice de protecție (sub formă de
vopsea), pigmenți, pigmenți pentru colorare,
pigmenți pentru vopsele, vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, lacuri, emailuri (lacuri),
glazuri (vopsele, lacuri), diluanți pentru lacuri
și alte vopsele, terebentină (spirt alb) folosită
la subțierea lacurilor, înlocuitor de terebentină
utilizat ca diluant în lacuri, lacuri (altele decât cele
izolante) pentru o finisare transparentă, diluanți
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
aditivi pentru vopsele, aditivi folosiți la acoperire,
aditivi sub formă de lianți pentru vopsele,
aditivi pentru vopsea sub formă de agenți
reducători, vopsele elastice pentru protejarea
metalelor împotriva deteriorării, vopsele elastice
pentru protejarea metalelor împotriva coroziunii,
vopsele acrilice, produse anticorozive, produse
anticorozive pentru vehicule, straturi de protecție
anticorozive (vopsele), produse de umplere, sub
formă de vopsea, materiale pentru umplere
sub formă de vopsele, grunduri, grunduri
epoxidice, diluanți pentru grund, grunduri sub
formă de vopsea, preparate de grunduire (sub
formă de vopsele), masticuri (rășină naturală),
agenți de uscare pentru vopsele și masticuri,
preparate pentru etanșare, produse de etanșare
(vopsea), preparate de etanșare (vopsea), rășini
utilizate în pigmentare, rășini naturale colorate
permanent, vopsele tip spray (aplicabile prin
pulverizare), vopsele reflectorizante în formă de
spray, vopsele texturate, acoperiri cu textură
(vopsele), ceruri anticorozive, lac bituminos,
straturi de protecție sub formă de vopsele și
care conțin particule abrazive, materie colorantă
adezivă, acoperiri epoxidice, sicativi (agenți
de uscare) pentru vopsele, solvenți pentru
îndepărtarea lacurilor, substanțe degresante,
lichide degresante, ceară auto, ceară pentru
mașină, abrazivi, chei tubulare (unelte), discuri
pentru polizare destinate utilizării împreună cu
unelte electrice, mașini-unelte pentru polizat,
mașini și aparate electrice de polizat, șurubelnițe
tubulare, mașini, mașini-unelte și scule și
aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini
de pulverizat, chei tubulare, discuri de polizat
destinate utilizării cu scule acționate manual,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea

materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, mănuși rezistente la
foc, mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși de uz industrial pentru protecție
împotriva vătămărilor, mănuși de plastic de unică
folosință pentru laborator, mănuși de latex de
unică folosință pentru laborator, ochelari de
protecție, ochelari de sudură, măști de protecție,
măști pentru respirație, măști de sudură,
căști antifonice, genunchiere pentru muncitori,
pantaloni de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, lacuri izolante, lacuri de
izolare pe bază de apă, rășini acrilice (produse
semifinite), masticuri pentru izolare, compuși de
etanșare (mastic), materiale de etanșare, chit
de etanșare, dispozitive de etanșare nemetalice,
rășini poliesterice nesaturate (semifabricate),
înveliș cu spray acrilic protector folosit pentru
izolare, spumă folosită la insonorizare, bandă
adezivă, bandă izolantă, bandă de mascare,
folii de mascare, mănuși izolante, mănuși de
grădinărit, mănuși de lustruit, bureți abrazivi,
haine de lucru, salopete de lucru, încălțăminte de
lucru, uniforme de lucru, exceptând transportul
lor, pentru a permite clientilor sa le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2021 07361 (111)181997
(151) 13/10/2021
(732) IOAN ADRIAN ONISOR, STR.

DECEBAL NR.42/17, JUD MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DESCULȚ ÎN IARBĂ

(531) Clasificare Viena: 02.09.19; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
agenții de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin bannere, organizarea de
publicitate, servicii de publicitate, publicitate prin
corespondență, publicitate în reviste, servicii de
publicitate digitală, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de publicitate și de promovare, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare
41. Organizare de festivaluri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scopuri educative, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scop educativ, divertisment,
divertisment muzical
42. Design vizual, design grafic, design
arhitectural, design de modele, design artistic
comercial, artă grafică și design, servicii de
design de brand, design și dezvoltare de produs

───────

(210) M 2021 07362 (111)181998
(151) 13/10/2021
(732) S.C. TIMAC AGRO ROMANIA

S.R.L., B-DUL DIMITRIE POMPEI
NR. 10A, ET. 1, IMOBIL CONECT
III, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AgroStrateg

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
05.03.13; 05.03.20; 21.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, postarea de afișe publicitare, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
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de management pentru promovarea afacerilor,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, căutare de sponsorizare,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de conceptii de publicitate,
dezvoltare de planuri de marketing, cronică
publicitară, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, creare de texte publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanță cu privire la căutarea de sponsori,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post-producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, indexare web în scop comercial
sau publicitar, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, întocmire de
planuri de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de reclame, negociere de

contracte de publicitate, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, întocmirea de texte de publicitate
comercială, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing prin
telefon, marketing promoțional, marketing în
cadrul publicării de software, mostre de produse,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, organizare de
parade de modă în scopuri de promovare a
vânzărilor, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
promovare computerizată de afaceri, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de concerte muzicale, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe
internet, productie de publicitate televizata si
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radiofonica, producție de clipuri publicitare,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de material publicitar vizual, producție de
material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție de
programe de teleshopping, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, proiectare de studii de marketing,
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, promovare
a vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare (publicitate)
de concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
internaționale, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
de servicii de asigurare, in numele unor
terti, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficiență energetică
în rândul specialiștilor din domeniul iluminatului,
promovarea comercială, promovarea desenelor
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea operelor
de artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor

de a-și asocia produsele și serviciile cu
competiții sportive, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în
sectorul transport și livrare, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate cu
răspuns direct, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), publicitate în cinematografe, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate pe taxi, publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru cinematografe,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
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prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
publicitate promoțională privind pregătirea în
filozofie, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in vivo,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de dezvoltare de
planuri creative de marketing, servicii de
cumpărare de media, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
creare de mărci, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
reactualizarea materialelor publicitare, realizare
de anunțuri publicitare pentru terți, realizare
de broșuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, realizarea de benzi video,
discuri în format video și înregistrări audiovizuale
cu caracter promoțional, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, regie de film pentru filme publicitare,
reproducere de material publicitar, servicii
ale camerei de comerț pentru promovarea
comerțului, servicii ale camerelor de comerț
pentru promovarea afacerilor, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
de agenție de marketing, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
servicii de agenții de modele, servicii de
agenții de modele pentru promovarea vânzărilor,
servicii de agenții de modele în scopuri
publicitare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, servicii de grafică publicitară,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site-uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de merchandising, servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii

de poziționare a mărcilor, servicii de prezentare
a produselor către public, servicii de promovare,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind serviciile financiare,
servicii de publicitate privind sectoarele de
transport, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare a afacerilor,
furnizate prin telefon, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate
constând din panouri cu două fețe purtate
pe umeri de persoane, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin
radio și televiziune, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzare de materiale publicitare prin poștă,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), difuzarea
publicității pe internet pentru terți, distribuire de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de material publicitar prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, distribuire de materiale
publicitare prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
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prospecte și mostre în scopuri publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale promoționale tipărite prin poștă,
propagare stradală de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți
și menținerea bazei de clienți existente,
publicitate prin corespondență, servicii de
difuzare de materiale publicitare, servicii de
publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, distribuție de fluturași,
broșuri, materiale tipărite și mostre în scop
publicitar, distribuție de produse în scopuri
publicitare, distribuție de prospecte și de
mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
organizarea distribuției de mostre publicitare,
organizarea distribuției de mostre publicitare pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
terților, prin distribuirea de cupoane, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență în
marketing, consiliere cu privire la analiza
obiceiurilor de cumpărare și nevoilor clienților,
oferită prin date senzoriale, precum și referitoare
la calitate și cantitate, consiliere privind analiza
obiceiurilor de cumpărare ale consumatorilor,
consiliere în domeniul marketingului pentru
produse chimice, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
profesională în marketing, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță în domeniul demografic în
scopuri de marketing, consultanță în marketing
comercial, consultanță în materie de marketing
direct, consultanță în publicitate și marketing,

furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (fsgs),
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, servicii
de consultanță în domeniul marketingului pe
internet, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, servicii de
consultanță privind identitatea corporativă,
servicii de consultanță privind marketingul,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în domeniul elaborării de
concepte publicitare, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, închiriere de material
publicitar, închiriere de orice tip de materiale
publicitare sau de prezentare comercială,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri în scopuri
publicitare, închiriere de panouri publicitare
digitale, închiriere de spații publicitare, închiriere
de spațiu publicitar pe internet, închiriere de
spațiu publicitar online, închiriere de spații,
timp și materiale publicitare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere
de standuri de vânzare, organizare pentru
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dispunerea de spațiu publicitar în ziare,
servicii de intermediere privind închirierea
de timp și spațiu publicitar, consultanță în
marketing, informații de marketing, previzionare
de marketing, consultanță privind marketingul,
servicii de marketing direct, evaluări statistice ale
datelor de marketing, servicii de consultanță în
marketing, servicii de publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 07363 (111)181999
(151) 13/10/2021
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

STATISTICA, B-DUL. LIBERTĂŢII
NR. 16, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA

(540)

2021 RECENSĂMÂNTUL
POPULAȚIEI și LOCUINȚELOR

om cu om, casă cu casă

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 07.01.24;
26.04.16; 26.04.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Colectare de date.
───────

(210) M 2021 07367 (111)182000
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 20.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
653 C), portocaliu (Pantone 151 C)

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
144 C, Pantone 1235 C), negru
(Pantone Process Black C)
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îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,

cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
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și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────

(210) M 2021 07369 (111)182001
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 20.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
632 C, Pantone 630 C), negru (Pantone
Process Black C)
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sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/

gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1340

vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────

(210) M 2021 07370 (111)182002
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 20.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
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sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/

gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
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vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────

(210) M 2021 07371 (111)182003
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 20.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
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sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/

gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
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vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────

(210) M 2021 07372 (111)182004
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

Connected by science,
empowered by knowledge

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
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agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea

de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
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transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────

(210) M 2021 07373 (111)182005
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

Conectați prin știință, mai
puternici prin cunoaștere

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru

agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
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din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,

distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
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44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────

(210) M 2021 07374 (111)182006
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

Niciodată nu ne oprim din
învățat deoarece natura nu
se oprește din a ne preda

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale

sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
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gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de

vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────
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(210) M 2021 07375 (111)182007
(151) 13/10/2021
(732) SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

(540)

Never stop learning because
nature never stops teaching

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, acaricide, preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate pentru distrugerea paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare

agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat, ovăz neprocesat, mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
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de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,

transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

───────
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(210) M 2021 07376 (111)182008
(151) 13/10/2021
(732) COMUNA BOD, STRADA ȘCOLII

NR. 139, JUD BRAȘOV, BOD,
507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL FLORILOR
BLUMEN FEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.20;
05.05.21; 03.13.01; 03.13.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele cu scop
publicitar, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 07381 (111)182010
(151) 13/10/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061103, ROMANIA

(540)

H HOMELAND

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicații.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 07382 (111)182011
(151) 13/10/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SA,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061103, ROMANIA

(540)

Homeland - reteaua
de socializare a

fermierilor de pretutindeni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#c8596a),mov (HEX #362c77), 
verde (HEX#288142)

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#00FA9A, HEX #00FF7F)
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44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

RAION HÎNCEŞTI, MD-3439,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU NR.6, AP.110,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MotiWin Motivate
yourself and live playing

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.01.02;
06.01.04; 01.03.01; 01.03.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru
terți, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea magazinelor, administrarea

și managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistență
în administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență
în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistență în gestiunea
afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență managerială pentru
organizațiile industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență în materie
de management, furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de asistență în
managementul afacerilor, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, gestiunea programelor de rambursare
pentru alte persoane, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, negociere de contracte de publicitate,
organizare de întâlniri de afaceri, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, organizarea afacerilor,
planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociați pentru fuziuni,
preluări, precum și înființări de întreprinderi,

(210) M 2021 07383 (111)182012
(151) 13/10/2021
(732) EUGENIU ŞINDILĂ, NEMŢENI /
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realizarea de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri (studii de piață),
pregătire de studii de proiect referitoare
la aspecte legate de afaceri, servicii de
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii
de administrare a afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri, servicii
de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
reprezentanță comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, supravegherea afacerii (în
numele terților), achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării și articole pentru joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri, jucării și articole pentru joacă, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
domeniul comercializării produselor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de interpretare,
interpretare de muzică și canto, producția
filmelor cinematografice, producție de
înregistrări video, producție de filme video,
producție de jocuri video, producție de materiale
video, distribuție de filme.

───────

(210) M 2021 07386 (111)182013
(151) 13/10/2021
(732) SC CHRISTINE STYLE EVENTS

SRL, STR. PRIETENIEI NR. 10,
BL. Q, SC. C, ET. 2, AP. 82, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INKSA

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 07.01.08;
07.01.24

clase:
20. Mobilier şi părţi din acesta, precum și
anumite produse din lemn și înlocuitori ai
acestui material, respectiv: somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi, bănci
(mobilă), cufere de depozitare, nemetalice/
lăzi, nemetalice, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, mască
de chiuvetă (mobilier), bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri, suporturi
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobile, tâmplărie
artistică, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, cârlige de agăţat, nemetalice/cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
pătuţuri pentru copii, lădiţe, birouri, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, fitinguri de
uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, încuietori pentru
uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă, dibluri,
nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/ştifturi
(cepuri), nemetalice, picioare pentru mobilă,

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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dulapuri pentru dosare, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din, lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobile,
tetiere (mobilă), balamale, nemetalice, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, rafturi de
bibliotecă, elemente mobile (decoraţiuni), mobilă
de birou, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi, rafturi
(mobilă), scaune, banchete, canapele, taburete,
mese, cărucioare (mobilă).
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
bunurilor menționate în clasa 20 (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau la comandă.

───────

(210) M 2021 07387 (111)182014
(151) 13/10/2021
(732) S.C. DRAGOTEXT S.R.L., STR.

ROMULUS NR. 12, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300238, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Casa del Sole
(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.07;

27.05.01; 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07388 (111)182015
(151) 13/10/2021
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU NR
19, JUD. BACĂU, MĂRGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jucării, jocuri și articole de joacă,
jocuri, jucării artizanale vândute sub formă
de kit, jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, kituri (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucării, kituri de
asamblat machete la scară (jucării), kituri de
machete (lucru manual), kituri pentru machete de
jucărie, machete auto (jucării), machete de jucării
sub formă de mașini, machete de mașini (jucării),
machete de mașini (articole de joacă), machete
de mașini (jucării sau jocuri), machete de mașini
cu radio comandă, machete de mașini de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete de motoare pentru automobile, de
jucărie, machete de vehicule (jucării), machete
de vehicule de jucărie, mașini de jucărie, mașini
de jucărie cu acționare electronică, mașini de
jucărie teleghidate cu baterie, mașinuțe cu
acționare electronică, modele de vehicule la
scară redusă (miniaturi), modele de vehicule la
scară redusă cu telecomandă, modele la scară
redusă de vehicule (articole de joacă).

───────

(591) Culori revendicate: vișiniu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07397 (111)182016
(151) 26/10/2021
(732) BOGDAN MITRICA, STR.

DEZROBIRII NR. 170, BL.
B2, SC.3, AP.10, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

LION RECYCLE

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24; 24.15.02; 24.09.02; 24.09.05

clase:
40. Servicii de reciclare, servicii de gestionare
a deșeurilor (reciclare), servicii de reciclare de
ulei pentru gătit și de ulei vegetal, servicii
de informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor,
albirea hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, reciclarea deșeurilor,
tratarea (reciclarea) deșeurilor, transformare
(reciclarea deșeurilor), consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, furnizare de
informații despre reciclarea deșeurilor.

───────

(210) M 2021 07447 (111)181931
(151) 14/10/2021
(732) CORIA SOFT SRL, STR. TULNICI

NR. 1, BL. 82, SC. 1, ET. 1, AP.
3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CORIA

albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Țesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, hârtie abrazivă, lac
de unghii / vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru unghii,
soluţii pentru îndepărtarea lacului de pe unghii /
soluţii pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii,
autocolante pentru unghii, ojă de unghii, vârfuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, cremă
pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri pentru
unghii, cosmetice pentru unghii, pile abrazive
pentru unghii, bază pentru unghii (cosmetice),
intăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse pentru
întărirea unghiilor, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, preparate pentru întărirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, lipici pentru
întărirea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, unghii false
de uz cosmetic, lac de bază pentru unghii,
unghii false din metale prețioase, materiale
de acoperire pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, lac de unghii de uz
cosmetic, produse pentru îndepărtarea ojelor

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roșu, mov, roz,
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de unghii, strat superior pentru lac de unghii,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, unghii false pentru degetele de la picioare,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), lac de unghii, lac de uz
cosmetic, preparate pentru îndepărtarea lacului.
5. Preparate sanitare care reprezintă articole de
toaletă.
8. Ustensile de mână electrice şi neelectrice
pentru îngrijirea personală şi artă corporală,
de exemplu, aparate de ras, ustensile pentru
ondularea părului, tatuat şi pentru manichiură
şi pedichiură, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru cuticule / cleşti pentru
cuticule, aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice / bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, seturi de manichiură,
seturi de manichiură, electrice, cleşti pentru
unghii, pile de unghii, pile de unghii, electrice,
unghiere, electrice sau neelectrice, seturi de
pedichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
pile de unghii pentru manichiură, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, pile, pile pentru
unghii, pile pentru picior, pile pentru unghii,
neelectrice, capete cu role pentru pile electronice
de unghii, capete cu role pentru pile de
picioare folosite la eliminarea pielii întărite,
freze rotative (scule manuale), foarfeci, foarfece
pentru cuticule.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi electrice, lămpi de unghii, lămpi cu raze
ultraviolete (altele decât cele de uz medical),
aparate cu leduri pentru uscarea unghiilor,
sterilizatoare, instalații pentru sterilizare,
sterilizatoare cu ultraviolete, echipament pentru
sterilizare, dezinfectare și decontaminare.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, perii pentru unghii,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, suporturi pentru cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, distribuitoare pentru
cosmetice, pensule de uz cosmetic, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, bureți
de microdermabraziune pentru uz cosmetic,
picurătoare comercializate fără conținut pentru

uz cosmetic, instrumente de mână pentru
aplicarea cosmeticelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata in legatura cu preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, aparate de iluminat și reflectoare,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a unghiilor, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea unghiilor.

───────

(210) M 2021 07448 (111)181932
(151) 14/10/2021
(732) PIXELOTECA SRL, STR.

LOGOFAT STANCIU MIHOVEANU,
BLOC A21, SC B, AP 9, JUDEȚ
ARGEȘ, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LeadersTalk
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste și cărți, publicare de cărți
și reviste, publicare de reviste pe internet,
servicii de publicare de reviste, publicarea de
reviste pentru consumatori, publicare de reviste
cu informații științifice, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare on-line de cărți și reviste electronice.

───────
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(210) M 2021 07453 (111)181933
(151) 14/10/2021
(732) GLOBAL ADYANE S.R.L., STR.

POSTAVULUI, NR. 1, BL. S3-4, ET.
1, AP. 3, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
ROMANIA

(540)

PAA - home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.12; 07.01.24; 26.04.01

clase:
7. Saci pentru aspiratoare, perii pentru
aspiratoare, ventilatoare electrice pentru
aspiratoare, saci de aspirator din hârtie, saci
de carton pentru aspiratoare, duze de aspirație
pentru aspiratoare, saci din plastic pentru
aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare de praf,
filtre de praf pentru aspiratoare, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, perii, acționate
electric, roboți pentru curățenie.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, cârpe de curățat din
microfibre, cârpe pentru curățat, materiale pentru
lustruire (cârpe), capete de mop, mopuri, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare.

───────

(210) M 2021 07458 (111)182045
(151) 14/10/2021
(732) FLORIAN VALERIU SĂLĂJEANU,

STR. TRAIAN VUIA NR.1A, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430094, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ASSOC

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 27.05.01;
29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben (RAL 1021),
albastru (RAL 5002), roşu (RAL 3024),
verde (RAL 6038)
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44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistarea persoanelor în vederea
renunțării la fumat, asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, asistență sanitară
în legătură cu ajunarea, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, servicii
de case de odihnă, centre rezidențiale de
asistență medicală, consiliere cu privire la
asistența socială a persoanelor în vârstă
(sănătate), consiliere cu privire la diete și
nutriție, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață
în scop medical, consultanță legată de
nutriție, consultanță în domeniul nutriției
și al dietelor, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, furnizare de centre de
recuperare fizică, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
în materie de sănătate, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizarea
de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
îngrijire temporară (furnizare de servicii de),
servicii clinice homeopatice, servicii de asistență
pentru bolnavi la domiciliu, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală
la domiciliu, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de infirmerie
la domiciliu, servicii de informare cu privire
la asistența sanitară, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale, servicii de terapie ocupațională și
reabilitare, servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de asistenții medicali la domiciliu,
servicii referitoare la tratarea dependenței, studii
de evaluare a riscului privind starea de sănătate,
studii de evaluare a sănătății, terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice și cognitive, terapie
prin dans, terapie logopedă.

───────

(210) M 2021 07460 (111)182042
(151) 14/10/2021
(732) PECEF AMBIENT SRL, STR.

POMPELOR, NR. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PECEF AMBIENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;
29.01.13; 01.03.02; 01.15.05; 01.15.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
leasing de personal, redistribuire de personal,
servicii de personal, plasare de personal
temporar, managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate auditive, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de călcat și prese de rufe, mașini
de spălat și uscătoare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mașini
și aparate de procesat și preparat alimente și

(591) Culori revendicate: albastru, 
rosu,galben, alb, mov
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băuturi, mori și mașini de râșnit, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instalații termice și sanitare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru răcire și înghețare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipamente profesionale pentru
spălătorii, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu echipamente profesionale
pentru bucătării.
37. Întreținere de electrocasnice, servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, reparații
de unelte, reparații de utilaje, întreținere de
instalații sanitare, întreținere de aparatură
electronică, întreținere de utilaje industriale,
întreținere și reparare de aparate auditive
pentru surzi, reparare și întreținere de aparate
electronice, furnizarea de instalații pentru
spălătorii de rufe, furnizare de servicii ale
spălătoriilor de rufe, furnizare de instalații
pentru spălătorii automate de rufe, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizarea aerului), întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, întreținere, service, tuning
și reparare de motoare și electromotoare fără
a aduce modificări esenţiale acestora, service
la aparate și instalații pentru generarea de
energie electrică, întreținere, service și reparare
de aparate de menaj și de bucătărie, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, transport și livrare
de bunuri, transportul pasagerilor, distribuție
(transport) de mărfuri pe apă, distribuție
(transport) de mărfuri pe calea aerului, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, transport de
marfă și cargo și servicii de debarasare, servicii
de livrare, logistică de transport.

───────

(210) M 2021 07461 (111)182043
(151) 14/10/2021
(732) PECEF TEHNICA SRL, STR.

TOMA CARAGIU, NR. 2-4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PECEF TEHNICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.01.18

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
leasing de personal (închiriere), redistribuire
de personal, servicii de personal, plasare de
personal temporar, managementul resurselor
umane, consultanță în domeniul resurse umane,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate auditive, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de călcat și prese de rufe, mașini
de spălat și uscătoare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mașini
și aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mori și mașini de râșnit, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instalații termice și sanitare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1361

încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru răcire și înghețare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipamente profesionale pentru
spălătorii, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu echipamente profesionale
pentru bucătării.
37. Întreținere de electrocasnice, servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, reparații
de unelte, reparații de utilaje, întreținere de
instalații sanitare, întreținere de aparatură
electronică, întreținere de utilaje industriale,
întreținere și reparare de aparate auditive
pentru surzi, reparare și întreținere de aparate
electronice, furnizarea de instalații pentru
spălătorii de rufe, furnizare de servicii ale
spălătoriilor de rufe, furnizare de instalații
pentru spălătorii automate de rufe, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizarea aerului), întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, servicii de întreținere,
service, tuning și reparare de motoare și
electromotoare fără a aduce modificări esenţiale
proprietăţilor acestora, service la aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate de
menaj și de bucătărie, întreținere, service și
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie electrică.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, transport și livrare
de bunuri, transportul pasagerilor, distribuție
(transport) de mărfuri pe apă, distribuție
(transport) de mărfuri pe calea aerului, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, transport de
marfă și cargo și servicii de debarasare, servicii
de livrare, logistică de transport

───────

(210) M 2021 07462 (111)181934
(151) 14/10/2021
(732) FLORIN CIOMAG, STR

CUCUTENI, NR 84, SECTOR 5,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

THE DINE' Steak House

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.04.02;
03.04.11; 06.19.01; 05.03.13; 26.01.06;
26.04.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1362

(210) M 2021 07463 (111)181842
(151) 14/10/2021
(732) IVAN IMPORT TRADING S.R.L.,

STR. PROF. LECA MORARIU,
NR. 5, BLOC B2, SCARA B,
APARTAMENT 2, CAMERA 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

IVN SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
19.01.12; 29.01.12

clase:
9. Tablete, tablete grafice, incarcatoare,
încărcătoare pentru vehicule, huse pentru
telefoane, huse pentru laptopuri, huse pentru
tablete, huse din piele pentru tablete, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
programe de calculator, software, cabluri
usb, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri prelungitoare, cabluri electrice, cabluri
electronice, cabluri adaptoare (electrice), chei
electronice pentru automobile, încărcătoare usb,
încărcătoare portabile, conectori optici, conectori
tip jack, conectori electrici izolați, conectori de
cabluri, camere de luat vederi pentru televiziuni
cu circuit închis, camere de unghi mort pentru
autovehicule, software descărcabil de prelucrare
de imagini pentru camere auto, aparatură audio,
telefoane mobile.
11. Aparate de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aparate de încălzit, grătare (aparate
de gătit), aparate electrice de gătit, aparate
și instalații de gătit, aparate de gătit cu abur,
aparate de refrigerare, aparate de ventilare,
hote pentru aparate de ventilare, aparate

de ventilare pentru vehicule, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut floricele de porumb, aparate
de făcut sandvișuri calde, aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, șemineuri, becuri
fluorescente, becuri cu led, becuri de lanternă,
becuri de iluminat, becuri de lămpi, becuri
de far, ornamente pentru pomul de crăciun
(becuri), becuri cu led pentru automobile, lămpi
decorative, lămpi electrice, lămpi solare, lămpi
de iluminat, aparate de aer condiționat electrice,
ventilatoare
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tablete
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu incarcatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri usb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri usb
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri adaptoare (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chei electronice
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare usb,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încărcătoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conectori optici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conectori tip jack, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectori electrici
izolați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conectori de cabluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu camere
de luat vederi pentru televiziuni cu circuit închis,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu camere de unghi mort pentru autovehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software de prelucrare de imagini pentru

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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camere auto, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instalații de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de încălzit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
grătare (aparate de gătit), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electrice
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate și instalații de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de gătit cu abur, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de refrigerare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de ventilare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hote pentru aparate de ventilare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de ventilare pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de făcut ceai,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de făcut floricele de porumb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de făcut sandvișuri calde, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șemineuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri cu led, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu becuri de lanternă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu becuri de lămpi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri de
far, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ornamente pentru pomul de crăciun (becuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri cu led pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi solare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de aer condiționat electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ventilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tablete grafice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu incarcatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încărcătoare pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse din piele pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri usb, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri usb
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
prelungitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
adaptoare (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu chei electronice
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu încărcătoare
usb, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încărcătoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectori optici, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conectori tip jack, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectori electrici izolați, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu conectori de
cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu camere de luat vederi pentru
televiziuni cu circuit închis, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu camere
de unghi mort pentru autovehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software de prelucrare de imagini pentru camere
auto, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate și instalații de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de încălzit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu grătare (aparate
de gătit), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate electrice de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate și instalații de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de gătit cu abur, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de ventilare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu hote pentru aparate de ventilare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de ventilare pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de făcut ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
făcut floricele de porumb, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de făcut sandvișuri calde, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de gătit (electrice) pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șemineuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu becuri fluorescente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu becuri de lanternă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu becuri de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu becuri de lămpi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu becuri de far, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ornamente
pentru pomul de crăciun (becuri), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri cu led pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi solare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de aer condiționat electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ventilatoare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare

───────

(210) M 2021 07470 (111)181937
(151) 15/10/2021
(732) ELENA PANĂ, STR. RIPICENI

NR. 2, BL. 12, SC. 1, ET. 4, AP.
25, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUCKY JOY The Future Is You

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.15;
26.01.03; 26.01.16; 03.07.16; 03.07.24

clase:
9. Căști audio wireless, ochelari de vedere,
ochelari de soare, huse de telefon, folii
protectoare pentru telefon, încărcătoare pentru
telefoane mobile, ceasuri inteligente, brățări
inteligente.
18. Articole de îmbrăcăminte pentru animale,
lese pentru animale, poșete pentru cărat
animalele de companie, curele, genți, poșete,
genți pentru voiaj.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jucării.
35. Publicitate, servicii de comerț online și cu
ridicata, servicii oferite de un magazin online.,
toate serviciile menționate anterior nu sunt
prestate în legătură cu produse de parfumerie și
produse cosmetice.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07472 (111)181938
(151) 15/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLĂDIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)

NITROKAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07475 (111)181939
(151) 15/10/2021
(732) 1 ECOLAB USA INC, 1 ECOLAB,

ST PAUL, MINNESOTA 55102,
SUA, ST. PAUL , 117030,
MINNESOTA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DeoMaxx. Esența ta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte substanțe pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, deodorante de uz personal
sau veterinar, odorizante de cameră.
5. Deodorante, altele decât cele de uz personal
sau veterinar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07477 (111)181940
(151) 15/10/2021
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

INTEGRATA TARA MEA, SAT
GARA BANCA, COMUNA BANCA,
CORP 13, JUDETUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)

COOPERATIVA
AGRICOLA TARA MEA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Îngrăşăminte pentru gricultură, fermenţi de
lapte (preparate bacteriene) utilizaţi la fabricarea
alimentelor.
29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe, de uz alimentar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe de
avocado procesate, fructe conservate în alcool,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
fructe de torreya, preparate, umpluturi de fructe
pentru plăcint fructe kaki uscate (got-gam),
gustări pe bază de fructe, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, sucuri din fructe
utilizate la gătit, amestecuri de fructe și nuci
preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, umpluturi pe bază de
fructe pentru prăjituri și tarte, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
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legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), băuturi pe bază
de produse lactate, frișca artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), glazură de frișcă pe
bază de lactate, produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi de
ovăz, carne, carne afumată, carne tocată, carne
procesată, carne preparata, carne feliată, carne
prăjită, carne ambalată, carne proaspătă, carne
congelată, carne uscată, carne conservată,
carne sărată, carne friptă, carne și produse
din carne, carne de porc, paste tartinabile de
carne, conserve de carne, carne de curcan,
carne de pasăre, carne de mânzat, carne de
vită, carne de vânat, carne pentru cârnați, carne
de rață, carne de crab, pateuri tartinabile din
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
porc conservată, carne de vită preparată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte de
carne de pasăre, pateuri tartinabile pe bază de
carne, înlocuitori de carne de pasăre, grăsime
din carne de vită, concentrat din carne de vacă,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne
de pui, salate cu carne de pasăre, mâncăruri
preparate pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, fasole cu carne de porc
la conservă, produse din carne sub formă de
hamburgeri, supe și baze de supă, extracte din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, carne de pui gătită lent
la cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită
lent la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate

care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).

31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute și neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, îngheţate) şi șerbeturi, sare,
mirodenii, arome, altele decât uleiurile esenţiale
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole respectiv:
miere maturată, miere cu trufe, miere de
helichrysum, produse tartinabile dulci (miere),
miere biologică pentru consum uman, miere cu
plante aromatice, miere, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, preparate din cereale
acoperite cu zahăr și miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun care conțin miere, miere naturală, miere
(pentru alimentație), miere de manuka, pentru
alimentație, preparate aromatice, altele decât
uleiuri esențiale, pentru produse de patiserie,
specialități de patiserie, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), produse de patiserie
din făină de cartofi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri
preparate de patiserie, produse de patiserie
congelate, condimente, condimente de copt,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esenţiale și condimente, praf de copt, drojdie
și agenți de dospire, semințe procesate
(condimente), amidon alimentar și produsele din
acesta, preparate coapte și drojdie, oțet, muștar,
nu pentru scopuri farmaceutice, tartă umplută
cu fructe, sosuri pe bază de lactate, deserturi
preparate (produse de patiserie) din produse
lactate.
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proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă (vii), animale
acvatice comestibile (vii), animale de prăsilă (vii),
animale vii, animale de laborator, bibani (vii),
bovine (vii), calcani (vii), cai (vii), calamari (vii),
capre (vii), caracatițe (vii), cod (viu), caracude
(vii), crabi (vii), crap argintiu (viu), creveți
(pandalidae) vii, curcani (vii), curci (vii), găini (vii),
hering (viu), iepuri de mare, vii, icre proaspete,
homarii vii, macrou spaniol, viu, moluște vii, oi
(șeptel), păsări de companie (vii), păsări de curte
(vii), păsări de reproducție, păsări vii, păstrăv viu,
pește cap-de-șarpe, viu, pești vii, pești vii pentru
alimentație, pui vii, pui vii de găină sikie, rațe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice pe bază
de sucuri de legume verzi, băuturi nealcoolice
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice constând dintr-un amestec
de fructe și sucuri de legume, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, siropuri pentru
limonadă, siropuri pentru băuturi nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, cu excepția
uleiurilor esențiale, jeleuri alcoolice (cocktailuri
alcoolice), băuturi alcoolice preamestecate,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), lichior de
ouă alcoolic, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice spirtoase, calvados
(băutură alcoolică, distilată), cachaga (băutură

alcoolică distilată obținută din trestia de zahăr),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
vinuri cu alcool aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin slab alcoolizat, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter alcoolic, amestecuri
alcoolice pentru cockteiluri, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice (cu excepția
berii), preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu apar electrocasnice, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
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persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse
și prestării de servicii, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata inclusiv pentru
produsele alimentare, strângerea la un loc,
în beneficiul terților, a produselor alimentare,
băuturilor, a tuturor produselor desemnate în
clasele 29, 30, 32, 33 și 34, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.
39. Depozitare de produse provenite de la
ferme, transport de la ferme, transport de
produse provenite de la ferme, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de agricultură, acvacultura, horticultură și
silvicultură, distrugerea buruienilor în agricultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură

și silvicultură , servicii de transport cu troliul
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
pulverizare aeriană sau la sol de îngrășăminte
și alte produse chimice pentru agricultură,
servicii consultative și consultanță privind
controlul buruienilor, al organismelor dăunătoare
și al paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură, combaterea termitelor în agricultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură, cultivare
de plante, consiliere cu privire la creșterea
animalelor, servicii oferite de ferme agricole,
servicii oferite de ferme de animale împrăștierea
semințelor la ferme pe cale aeriană.

───────

(210) M 2021 07478 (111)181941
(151) 15/10/2021
(732) ASOCIATIA MONUMENTE IN

VRANCEA, STR. PETRE LICIU NR.
12, BL. 12, ET. 2, AP. 8, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

MAUSOLEE PE
BICICLETĂ PEDALĂM
EROIC ÎNCĂ DIN 2015

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități educative, sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 07482 (111)181942
(151) 15/10/2021
(732) BESTETIC FOR LIFE SRL,

STR. POPA SAPCA, NR. 12,
SAD 1, CAM 2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VITTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 07483 (111)181964
(151) 15/10/2021
(732) SAMUS LACT COOPERATIVA

AGRICOLĂ, STR. MIORIȚEI NR.
157, JUDEȚUL SATU MARE, SAT
BOTIZ, COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Naturlact

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse lactate și înlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
înlocuitori de smântână, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, unt,
înlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminţe, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
formă de praf, unt din fructe oleaginoase sub
formă de pudră, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe bază de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovăz, din
boabe de soia, de cânepa destinate utilizării ca
înlocuitor de lapte, fermenţi de lapte pentru uz
culinar, înlocuitori de lapte pe bază de plante,
frişcă vegetală, înlocuitori de ouă, înlocuitori de
brânză, extracte vegetale pentru alimente.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor permiţând
clienţilor să vadă și să cumpere în mod
convenabil produsele lactate și a celor vegetale
(exceptând transportul lor), servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu produsele lactate
și a celor vegetale, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
reţea de computere, organizare de expoziţii și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstraţii
cu produse, promoţii pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eșantioanelor.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea materiei
prime alimentară destinată utilizării în producţie,
servicii de prelucrare de brânzeturi, și anume
afinare, maturare și învechire.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
turcoaz
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(210) M 2021 07484 (111)181965
(151) 15/10/2021
(732) SAMUS LACT COOPERATIVA

AGRICOLĂ, STR. MIORIȚEI NR.
157, JUDEȚUL SATU MARE, SAT
BOTIZ, COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Someșana

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 05.05.20;
05.05.21; 02.05.04; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse lactate și înlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
înlocuitori de smântână, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, unt,
înlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminţe, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
formă de praf, unt din fructe oleaginoase sub
formă de pudră, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe bază de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovăz, din
boabe de soia, de cânepa destinate utilizării ca
înlocuitor de lapte, fermenţi de lapte pentru uz
culinar, înlocuitori de lapte pe bază de plante,
frişcă vegetală, înlocuitori de ouă, înlocuitori de
brânză, extracte vegetale pentru alimente.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor permiţând
clienţilor să vadă și să cumpere în mod
convenabil produsele lactate și a celor vegetale

(exceptând transportul lor), servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu produsele lactate
și a celor vegetale, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
reţea de computere, organizare de expoziţii și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstraţii
cu produse, promoţii pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eșantioanelor.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea materiei
prime alimentară destinată utilizării în producţie,
servicii de prelucrare de brânzeturi, și anume
afinare, maturare și învechire.

───────

(210) M 2021 07486 (111)181943
(151) 15/10/2021
(732) S.C. CASA REM FUNERARE

S.R.L., STR. DUMBRAVA NR.
15, CAMERA 2, JUDEȚUL GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.11 IUNIE,
NR.51, SC.A, ET.1, AP.4 SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

REM FUNERARE

(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 25.01.19;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere și sprijin în perioada
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de doliu, servicii de incinerare, servicii de
îmbălsămare, organizarea reuniunilor religioase.

───────

(210) M 2021 07493 (111)181944
(151) 15/10/2021
(732) SC ROMPAK SRL, STR.

GRĂDINIŢEI NR. 1C, JUD. IAŞI,
PAŞCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

FELII DE BINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Amelioratori de pâine pentru uz industrial
sau artizanal, amelioratori de aluat si anume:
adjuvanti pentru fabricarea pâinii, complex
de enzime pentru coacere si fermentare,
potentiatori de arome pentru produsele
alimentare, aditivi (chimici) pentru fermentare,
aditivi de faina, aditivi de aluat, amestecuri
de aditivi, substanțe chimice, concentrate si
premixuri care mențin produsele alimentare
proaspete, durabile, stabile.
30. Paine si produse de panificație, amelioratori
(aditivi) pentru panificație, mixuri si premixuri
pentru brutărie si patiserie.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
inchirierea spațiului publicitar, publicitate prin
posta, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, inchirierea
panourilor de afisaj [panouri publicitare],
oferirea de informații comerciale si consiliere
pentru consumatori in alegerea bunurilor
si serviciilor, administrare comerciala privind
licențierea bunurilor si serviciilor apartinand
terților, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directa

prin posta, raspandirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing
in cadrul editării produselor software, servicii
de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vanzari, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, campanii publicitare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioara, rezentarea produselor in mediile de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amănuntul^ promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, inregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor in baze
de date computerizate, marketing cu public
tinta, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2021 07497 (111)182118
(151) 15/10/2021
(732) S.C TROPINI TEK SRL, STRADA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE. NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

AUTO-PORTARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, achiziții
de contracte de furnizare de energie pentru
terţi, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, analiză de preț, brokeraj

REGELE FERDINAND, NR.
7, BLOC B3 . ET 1 , AP 17,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA
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cu liste pe bază de nume și adrese, cotații de
preț pentru produse sau servicii, intermediere
de contracte (pentru terți), servicii de informare
și consiliere în materie de tarife, servicii de
intermediere în achiziții pentru terţi, cotații pentru
oferte de licitații, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de evaluare
comparativă.
36. Servicii de evaluare financiară, evaluări
financiare în procesul de prezentare a unui
răspuns la cererile de oferte, evaluarea
financiară a costurilor energiei termice, servicii
financiare, monetare și bancare, managementul
riscului de preț, contracte de asigurări de servicii,
servicii de schimb legate de tranzacționarea
contractelor la termen, servicii de evaluare.

───────

(210) M 2021 07501 (111)182115
(151) 16/10/2021
(732) ALCO SAN IMPEX SRL,

INTRAREA CATEDREI 27A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014162,
ROMANIA

(540)

CLINICA DR. ALBU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#018695), roşu (HEX #EE5600)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură

───────

(210) M 2021 07503 (111)181945
(151) 17/10/2021
(732) NOBILIS LARIX SRL, STR.

LIVEZII, NR. 16, AP. 1, JUD.
MURES, TIRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

mingo coffee addicted society

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.07;
29.01.11

clase:
30. Cafea

───────

(210) M 2021 07507 (111)181946
(151) 18/10/2021
(732) POWER MEDICAL SRL, SAT

TURENI, NR. 48, JUD. CLUJ,
COMUNA TURENI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Power Medical

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone 1925)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1373

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.03; 24.13.01;
24.13.17; 26.02.01; 26.11.01; 26.11.05;
26.11.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Reparații de aparatură și echipamente
medicale, reparații sau întreținere de aparatură
și echipamente medicale, servicii de reparații de
aparatură medicală, reparare și întreținere de
instrumente, aparate și echipamente medicale,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
reparații de aparate chirurgicale, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
mașini și aparate medicale, instalare de aparate
medicale, instalare de echipamente sanitare,
instalare, intretinere si reparatie de aparate
si instrumente medicale, instalarea aparatelor
sanitare, sterilizare de instrumente medicale,
sterilizare de instrumente chirurgicale, reparații
sau întreținere de aparate și instrumente de
laborator, reparare și întreținere de instrumente
și aparate chirurgicale, întreținere de aparate și
instrumente medicale, întreținere de echipament
medical, iradiere de instrumente medicale.
44. Servicii de furnizare de aparatură
medicală, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, închirierea
echipamentelor medicale, închiriere de
instrumente medicale, închiriere de echipamente
și aparate medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, închiriere de
echipament pentru uz medical, închiriere de
butelii și recipiente care conțin gaz de uz
medical, închiriere de aparate și instalații în
domeniul tehnologiei medicale, furnizare de
informații în materie de închiriere de mașini
și aparate medicale, furnizare de echipamente
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale.

───────

(210) M 2021 07509 (111)181948
(151) 18/10/2021
(732) RYADALY SRL, STR. ENERGIEI,

BL. 10C,AP 3, JUD. GALAȚI,
GALAȚI, 800247, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

eR D L
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cabluri telefonice, cabluri prelungitoare,
cabluri usb, cabluri coaxiale, cabluri ethernet,
cabluri electronice, cabluri de testare, cabluri
telefonice electrice, cabluri video, cabluri
optice, cabluri audio, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru vaporizatoare, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru țigarete electronice,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare pentru baterii
cu compensator de temperatură, încărcătoare
usb adaptate pentru priza brichetei auto,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, încărcătoare pentru articole electronice
pentru fumători, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru acasă,
ceasuri inteligente, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, magneti, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate.
10. Ventuze medicale, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de

(591) Culori revendicate: roz (HEX c5008f),
mov (HEX #450462), albastru (HEX
#00b0eb, HEX #094582)
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asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
14. Ceasuri cu brățară, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, casete de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, casete din metale
prețioase pentru bijuterii, casete din metale
prețioase pentru ceasornice, casete pentru
bijuterii din metale neprețioase, casete pentru
bijuterii, cu excepția celor din metale prețioase,
casete de bijuterii, nemetalice, casete pentru
bijuterii, din metal, casete de bijuterii (cutii) din
metale prețioase, casete de bijuterii din metale
prețioase, casete de bijuterii, casete adaptate
pentru păstrarea articolelor de bijuterie, carcase
de ceas ca piese de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii de prezentare pentru bijuterii,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru articole de ceasornicărie, cutii
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, cutii din
lemn pentru bijuterii, casete pentru ceasornice
(montate), casete pentru bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (sipete sau
cutii), cutii mici pentru bijuterii, altele decât cele
din metale prețioase, cutii mici pentru bijuterii din
metale prețioase, cutii din piele pentru bijuterii,
cutii din metale prețioase pentru articole de
ceasornicărie, cutii pentru ceasuri (de perete,
de mână), cutii pentru ceasuri (ajustate), cutii
pentru ceasuri de mână și ceasornice, cutii
pentru bijuterii (montate), cutii pentru bijuterii din
metale prețioase, suporturi pentru ceasornice,
suporturi pentru inele din metale prețioase,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, brelocuri în
formă de ceas, brățări metalice extensibile
pentru ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri,
brățări de ceas, brățări pentru ceasuri de
mână, casete pentru ceasuri de mână, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasuri digitale,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri
electrice, curele pentru ceasuri de mână, curele
din plastic pentru ceasuri, curele din piele pentru
ceas, curele pentru ceas, nu din piele, curele
pentru ceasuri din clorură de polivinil, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din piele, curele
de încheietură pentru ceasuri, curele de ceas,
curele de ceas din metal, piele sau plastic.

───────

(210) M 2021 07520 (111)181799
(151) 18/10/2021
(732) KID PROJECT DESIGN SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR. 12H,
CAMERA 4, ETAJ 7, APARTAMENT
22, SECTOR 2, MUNICIPIUL
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
MUNICIPIUL BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KID TECHNOLOGY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.12

clase:
6. Pereți metalici prefabricați, balustrade
metalice, balustrade din metal pentru
clădiri, construcții metalice, construcții
metalice transportabile, construcții mobile
metalice, construcții metalice deplasabile,
construcții metalice prefabricate, cadre metalice
(construcții), placări (metalice) pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, construcții
mobile din metal, construcții transportabile din
metal, structuri metalice pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, unelte
metalice pentru construcții, armături metalice
pentru construcții, construcții cu structuri
metalice, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice folosite în construcții,
structuri de construcții, din metal, componente
prefabricate pentru construcții (metal), elemente
de construcții prefabricate metalice, structuri
și construcții metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de
panouri, intradosuri (metalice), plăci de intrados

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(metalice), elemente de fațadă din metal, stâlpi
de balustradă metalici.
19. Construcții nemetalice, construcții din
lemn, construcții prefabricate nemetalice,
acoperiri nemetalice (construcții), construcții
transportabile, nemetalice, sticlă de construcții,
materiale de construcții nemetalice, panouri
nemetalice pentru construcții, elemente
nemetalice prefabricate pentru construcții,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
sticlă pentru geamuri pentru construcții,
intradosuri (nemetalice), intradosuri (din clorură
de polivinil), elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, pereți nemetalici prefabricați,
balustrade nemetalice, balustrade de scări
nemetalice, balustrade din materiale nemetalice
pentru alei, balustrade, nu din metal, pentru
balcoane, balustrade destinate utilizării la clădiri,
nu din metal, materiale, nu din metal, pentru
construcții.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, informații în
domeniul construcțiilor, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
construcții de case pe bază de comandă, servicii
de construcții de locuințe pe bază de comandă,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții.
42. Proiectare de construcții, servicii de
proiectare, servicii de proiectare tehnică,
proiectare de sisteme de construcții, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, proiectare
de case, proiectare de clădiri, proiectare și
testare în vederea dezvoltării de produse noi,
servicii de proiectare tehnologică, proiectare
științifică și tehnologică, dezvoltare de proiecte
de construcții, dezvoltare de noi tehnologii pentru
terți, proiectare și dezvoltare de produse noi,
proiectare și dezvoltare de produse industriale,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,

proiectare de produse industriale, proiectare
și dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane.

───────

(210) M 2021 07521 (111)181800
(151) 18/10/2021
(732) KID PROJECT DESIGN SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR. 12H,
CAMERA 4, ETAJ 7, APARTAMENT
22, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TAILOR KID

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.05

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, consultații pentru construcții,
reparații în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, informații în

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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domeniul construcțiilor, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
închiriere de echipamente de construcții, servicii
de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
construcții de case pe bază de comandă, servicii
de construcții de locuințe pe bază de comandă,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
42. Servicii de proiectare, servicii de proiectare a
clădirilor, servicii de proiectare a caselor, servicii
de proiectare pentru interiorul clădirilor, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de consultanță în
materie de proiectare, servicii de proiectare
pentru interioarele de clădiri, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii de design interior
și exterior, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design
interior, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, servicii de design arhitectural pentru
planificare urbană, consultanță în arhitectură,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de consultanță
privind proiectarea clădirilor, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații de birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de proiectare tehnică
industrială, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului, elaborare de planuri

în domeniul construcțiilor, efectuarea de planuri
pentru construcții.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE WHISKY CLUB ROMANIA
Proudly Established 2013

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate: maro, negru

NARCISELOR NR. 1A, JUDEȚ
ILFOV, DOBROEȘTI, ILFOV,
ROMANIA
ALIN-DUMITRU LOBODĂ, STR.
GRIVIȚA NR. 27-1, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA
DRAGOȘ-ROMEO PETRE, ALEEA
TOHANI NR. 1, BL. 30, SC. 1, ET.
6, AP. 23, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DRAGOȘ-MARIUS MATEESCU,
STR. RUȘCHIȚA NR. 63, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2021 07524 (111)181949
(151) 18/10/2021
(732) DAN SAMSONIC, STR.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Servicii educative oferite de cluburi, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de whisky, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de whisky, în scopuri educative,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.

───────

(210) M 2021 07525 (111)181950
(151) 18/10/2021
(732) H4L DEVELOPMENT SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU 4C,
GREEN COURT B, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020334, ROMANIA

(540)

h4l LAKEVIEW

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru complexuri
cu piscine de înot, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
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asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, consultanță în materie de relocalizare
a firmelor, furnizarea de date referitoare la
afaceri, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, servicii
oferite de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, exploatare comercială de centre
comerciale pentru alte persoane, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții
de învățământ, furnizarea de clasamente

ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
gestionare a costurilor medicale, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, gestionare administrativă a
spitalelor, gestiunea programelor de rambursare
pentru alte persoane, informații despre metode
de vânzare, înmatriculare de vehicule și transfer
de titluri de proprietate a acestora, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de
afaceri comerciale, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
de afaceri în domeniul atracțiilor pentru
vizitatori, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, înregistrarea de
comunicate scrise și de date, întocmire
de rapoarte economice, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
cu flote de transport (pentru terți),
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul computerizat
al afacerii (pentru terți), managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderii (pentru terți), managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte de publicitate, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
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de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea întâlnirilor de afaceri,
planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare privind gestionarea
afacerilor, respectiv căutare de asociați pentru
fuziuni, preluări, precum și înființări de
întreprinderi, planificare strategică de afaceri,
planificare strategică în afaceri, planificarea
administrării afacerilor, planificarea afacerilor,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
pregătire de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, realizarea de studii
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri, planificarea succesiunii de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția
de întreprinderi, servicii de administrare a
afacerilor privind dezvoltarea întreprinderilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de administrare de stocuri, servicii
de administrare pentru birou (pentru terți),
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, servicii de examinare a
managementului și organizării afacerilor, servicii
de expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri, servicii
de funcții administrative, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de management al riscului afacerilor,

servicii de recepție pentru vizitatori (funcții de
birou), servicii de reprezentanță comercială,
servicii de specialitate privind eficiența în
afaceri, servicii de strategie în afaceri, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
afaceri referitoare la organizarea de societăți
mixte, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, organizare de abonamente la servicii
telefonice, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
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pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor pentru
alte persoane, realizarea abonamentelor la
servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de asigurări, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii ale camerelor de comerț
pentru promovarea afacerilor, servicii de achiziții,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare
a vânzărilor, publicitate exterioară, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
în domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, căutare de sponsorizare, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare de
informații publicitare, informații de marketing,
marketing de baza de date, (organizarea
de) trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea

de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, plasare de
reclame, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire de anunțuri publicitare, pregătire
de documente publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, promovare de
produse prin factori de influență, promovare de
produse prin influeceri, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
de servicii de asigurare, in numele unor terti,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de promovare,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate și marketing,
servicii de relații cu publicul, servicii publicitare
privind investițiile financiare, servicii publicitare
privind baze de date, marketing imobiliar, licitaţii
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, organizare și coordonare de
licitații imobiliare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, brokeraj
imobiliar, agenți imobiliari, finanțare imobiliară,
coproprietate imobiliară, investiții imobiliare,
agenție imobiliară, agenții imobiliare, evaluări
imobiliare, servicii imobiliare, agențiile imobiliare,
consultanță imobiliară, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, formare de
consorții imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, acordare de credite
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
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imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare, evaluări de
proprietăți imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), asigurare de
proprietăți imobiliare, servicii ale agenților
imobiliari, servicii privind afaceri imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăți imobiliare), consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, investiții de capital în
proprietăți imobiliare, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), servicii financiare

pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii de investiții în domeniul
imobiliar (servicii financiare), încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte de împrumut cu garanție imobiliară,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, evaluare de cereri de
despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de cesiune de contracte de închiriere
a proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
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a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea
de apartamente, închiriere de apartamente,
închirieri de locuințe (apartamente), administrare
de clădiri cu apartamente, administrare
de închiriere de apartamente, închirieri de
apartamente și birouri, organizare de închirieri
de apartamente, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, agenție de închirieri de
locuințe (apartamente), servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
închiriere de case, servicii financiare referitoare
la achiziționarea de case.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
construcții și demolări de clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, amenajare
de terenuri (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale (construcții), amplasare de
cabluri, amplasare de oleoducte, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, amplasarea
conductelor, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de construcție
de clădiri de apartamente, servicii de renovare
a apartamentelor, servicii de construcție de
case, zugrăvirea caselor, asamblare de case
prefabricate, servicii de curățenie pentru case
particulare, lucrări de construcție pentru case
prefabricate, servicii de construcții de case pe
bază de comandă, instalare de aparate de
securitate pentru case.

───────

(210) M 2021 07526 (111)181951
(151) 18/10/2021
(732) IONELA-CRISTINA HOSU, STR.

TIMIS NR. 34, AP. 2, JUDEȚ
BRAȘOV, MUN. SACELE,
BRAȘOV, ROMANIA
RASHID TANVEER, CHURCH
STREET 148, 3 ASLAM COURT,
S611 EP, KIMBERTWORTH,
ROTHERHAM, MAREA BRITANIE

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WALKING BALLOONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.08; 27.03.01; 21.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Baloane pentru petreceri, baloane de
săpun (jucării), jucării, jucării gonflabile, jucării
gonflabile de baie, jucării gonflabile de călărit,
jucării gonflabile pentru piscină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
roz,galben, gri, portocaliu
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SRL, BDUL BUCURESTII NOI NR.
25A,, IMOBIL P+3, BIROU A310,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012352,
ROMANIA

(540)

ABAS BY SISTEC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.03;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 07528 (111)181953
(151) 18/10/2021
(732) SC CITYVISION MEDIA SRL,

STR.PANDURULUI, NR. 48-52,
BL. 6C, ET. 3, AP. 14, CAM. 2,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
900082, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BizPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
organizarea de campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, compilare de statistici privind
publicitatea, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,

(591) Culori revendicate: portocaliu, 
galben,negru

(210) M 2021 07527 (111)181952
(151) 18/10/2021
(732) SISTEC BUSINESS SOLUTIONS

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea de
date privind publicitatea, editare post producție
de publicitate și reclame, editare și actualizare de
texte publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială, marketing digital,
marketing pentru evenimente, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, (organizarea de) trageri la sorți cu premii
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
publicații publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet

în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de tip
pay per click (ppc), publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate online într o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr o rețea informatizată de comunicații,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
pentru site urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru filme
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
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recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de cumpărare de media,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, postarea
de afise publicitare, sondaje de opinie, servicii
de grafică publicitară, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare, servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, închirierea
de material publicitar, marketing cu public
țintă, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
in publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de

acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, promovare și
relații publice, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
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comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de
tip ""pay per click"", servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului
la probleme de mediu, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, servicii
publicitare privind investițiile financiare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare și de promovare, studii de
marketing, texte publicitare (redactare de ),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, intermediere publicitară,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, abonament la
un pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, planificarea de abonamente la
ziare, realizare de abonamente la pachete de

informații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servii de
abonamente la publicații, pentru terți.

───────

(210) M 2021 07529 (111)181954
(151) 18/10/2021
(732) ALIWEB CANDLES SRL, VALEA

LUNGA, NR. 52A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ali-market.ro FMCG
Wholesale Distribution

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.19;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,

(591) Culori revendicate: albastru, rosu, roz,
mov, gri deschis
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publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al

afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
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artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 07532 (111)182140
(151) 18/10/2021
(732) SAN SEBASTIAN, B-DUL

DECEBAL, NR. 3, BL. E2, ET. 1, AP.
17, JUD. NEAMŢ, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SAN SEBASTIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Audit financiar, administrare a conturilor de
vânzări, administrare, facturare și regularizare
de conturi în numele terților, administrarea

conturilor întreprinderilor, audit computerizat,
audit de taxe de utilități pentru terți, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
consiliere contabilă în domeniul fiscal, consiliere
în domeniul afacerilor cu privire la contabilitate,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanţă
cu privire la contabilitate, consultanță în
domeniul auditului financiar, consultanță în
domeniul contabilității fiscale, consultanță și
informații privind contabilitatea, consultații
în legătură cu întocmirea de declarații
fiscale, contabilitate, contabilitate administrativă,
contabilitate analitică, contabilitate de gestiune,
contabilitate informatizată, contabilitate
managerială, contabilitate pentru terți, întocmire
de declarații fiscale, contabilitate și audit
financiar, elaborare de declarații fiscale
(conturi), evidență computerizată a registrelor
comerciale, evidență contabilă pentru transferul
electronic de fonduri, furnizare de informații în
materie de contabilitate, furnizare de rapoarte
privind informațiile contabile, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea
contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), pregătirea și întocmirea
declarațiilor de impozit pe venit, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță
fiscală și asistență la întocmirea declarațiilor
fiscale, servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, servicii de consultanță și informare
cu privire la contabilitate, servicii de contabilitate
pentru fonduri de pensie, servicii de
contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de contabilitate pentru taxele școlare, servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole, servicii de contabilitate
și evidență contabilă, servicii de depunere a
declarațiilor fiscale, întocmire de documente
referitoare la impozitare, întocmire de extrase
de cont, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri, întocmire de situații
financiare profesionale, întocmirea situațiilor
financiare, servicii de expertiză contabilă
judiciară, servicii în domeniul afacerilor oferite
de experți contabili, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit, consultanță
(contabilitate) fiscală, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, asistență
în gestiune de personal, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
în domeniul resurse umane, consultanță în
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resurse umane pentru întreprinderi, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
servicii administrative privind relocarea de
personal, servicii de evidență a personalului,
servicii de personal, servicii de transfer al
angajaților, prelucrare de date, sistematizare și
management, întreținere de registre de personal
(pentru terți), prelucrare de date informatice,
prelucrare de date, servicii de gestionare a
datelor, servicii de prelucrare de date în domeniul
întocmirii statelor de salarii, servicii de procesare
a datelor on-line.

───────

(210) M 2021 07539 (111)182141
(151) 19/10/2021
(732) SC MICROANALYTICS SERVICES

SRL, DRUMUL BALTA ARIN NR.
6-24, CLĂDIREA 2C, BIROUL
39, SECTORUL 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MICROANALYTICS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software descărcabil de natura
unei aplicații mobile pentru obținerea,
stocarea, organizarea, gestionarea, urmărirea,
monitorizarea, monitorizarea, analiza,
securizarea, autentificarea și raportarea
informațiilor și datelor de analiză a afacerilor în
domeniile afacerilor, marketingului, promovării,
vânzărilor, serviciilor pentru clienți, informațiilor
despre clienți, gestionării relațiilor cu clienții,
asistenței pentru vânzări, gestionării și publicării
în rețelele de socializare, eficienței angajaților,
precum și securității și autentificării, software
de aplicații informatice descărcabile pentru
telefoane mobile și dispozitive mobile pentru
utilizarea în gestionarea bazelor de date, pentru
utilizarea în securitatea informațiilor și pentru
utilizarea în stocarea electronică a datelor
în domeniul afacerilor, al analizei afacerilor,

al marketingului, al promovării, al vânzărilor,
al serviciilor pentru clienți, al informațiilor
pentru clienți, al gestionării relațiilor cu clienții,
al asistenței pentru vânzări, al gestionării
și publicării în social media și al eficienței
angajaților, software descărcabil, instrumente
de dezvoltare de software descărcabile și
nedebarcabile pentru crearea de aplicații de
internet mobil, aplicații web, site-uri web și
interfețe client (software pentru calculator),
software de dezvoltare descărcabil a unui site
web, software descărcabil pentru calculator
pentru utilizarea în gestionarea relațiilor cu
clienții (CRM), software de calculator pentru
crearea de baze de date consultabile care
cuprind informații și date, software de aplicație
informatică descărcabilă care permite angajaților
din domeniul vânzărilor și al service-ului pe
teren să actualizeze și să primească în timp
real date stocate în bazele de date informatice
ale unei întreprinderi, utilizând un dispozitiv
mobil, cu o integrare completă a telefoniei
cu caracteristicile telefonice și/sau software
ale dispozitivului mobil, software descărcabil
pentru calculator pentru furnizarea unei baze de
date on-line în domeniul prelucrării tranzacțiilor
pentru a încărca date tranzacționale, a furniza
analize statistice și a produce notificări și
rapoarte, software descărcabil pentru calculator
care oferă informații integrate în timp real
pentru gestionarea afacerilor prin combinarea
informațiilor din diferite baze de date și
prezentarea lor într-o interfață ușor de înțeles
pentru utilizator, software descărcabil, aplicații
descărcabile mobile și software descărcabil
de calculator în cloud pentru furnizarea de
analize de date, analize de afaceri, informații
de afaceri și pentru colectarea și analizarea
datelor, software de calculator pentru aplicații
web descărcabile și mobile pentru furnizarea
de analize de date, analize de afaceri,
informații de afaceri și pentru colectarea și
analizarea datelor, software descărcabil de
întreprindere de natura unei baze de date
pentru compilarea datelor, a datelor despre
clienți și a interacțiunilor cu clienții pentru a
permite agenților de marketing să planifice, să
personalizeze, să optimizeze și să personalizeze
comunicările cu clienții pe tot parcursul ciclului
de viață al marketingului, vânzărilor și serviciilor,
programe de calculator descărcabile și software
de calculator pentru recuperarea, urmărirea,
analiza, testarea, măsurarea și gestionarea
datelor, a datelor clienților și a interacțiunilor
cu clienții, programe de calculator descărcabile
și software de calculator pentru recuperarea,
urmărirea, analiza, testarea, măsurarea și
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gestionarea datelor, a datelor despre clienți
și a interacțiunilor cu clienții în domeniul
marketingului, vânzărilor și serviciilor, programe
de calculator descărcabile și programe de
calculator înregistrate pe suporturi de date
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, testarea,
măsurarea și gestionarea datelor din rețelele
de calculatoare și de pe internet în domeniul
marketingului, vânzărilor și serviciilor, software
de aplicații informatice descărcabile pentru
telefoane mobile, playere media portabile,
calculatoare portabile pentru furnizarea de
analize de date, analize de afaceri, informații
de afaceri și pentru colectarea și analiza
datelor, programe de calculator descărcabile și
software de calculator înregistrate pe suporturi
de date pentru scanarea, afișarea, prelucrarea,
măsurarea și ieșirea de date în rețele de
calculatoare, pe internet și pe terminale și
dispozitive mobile în domeniul marketingului,
vânzărilor, serviciilor, analizei afacerilor, analizei
datelor și informațiilor de afaceri, software
de calculator descărcabil pentru generarea
de cod încorporabil pentru site-uri web, în
scopul creării, personalizării, implementării,
programării, urmăririi, analizei, testării, măsurării
și gestionării conținutului online pe site-urile
web ale utilizatorilor, pe site-urile web de
socializare și pe alte forumuri online, programe
informatice descărcabile pentru dezvoltarea,
implementarea și gestionarea sistemelor și
aplicațiilor informatice descărcabile, programe
înregistrate de operare pe calculator, programe
de jocuri pentru calculatoare, programe
de calculator descărcabile pentru scanarea,
afișarea, prelucrarea și ieșirea de date
multimedia în rețele de calculatoare, cum
ar fi internetul, și pe terminale mobile,
suporturi de date de orice fel, care pot
fi citite automat și care conțin informații,
suporturi de înregistrare a sunetului și a
imaginii (cu excepția filmelor neexpuse),
grupuri de date și informații înregistrate pe
suporturi de date (descărcabile), publicații
electronice descărcabile de natura ziarelor,
buletinelor informative, periodicelor, cărților,
revistelor, broșurilor, prospectelor, manualelor,
pliantelor informative și fișelor informative în
domeniul afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării mărcii, vânzărilor, serviciilor pentru
clienți, cloud computing, analizei datelor,
informațiilor despre clienți, gestionării relațiilor
cu clienții și eficienței angajaților, interfețe
pentru calculatoare și dispozitive mobile,
fișiere de muzică și imagini care pot fi
descărcate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, instalații electrice pentru

controlul de la distanță al operațiilor industriale,
software de calculator descărcabil pentru
generarea de cod încorporabil pentru site-
uri web, în scopul creării, personalizării,
implementării, programării, urmăririi, analizei
și gestionării conținutului online pe site-urile
web ale utilizatorilor, pe site-urile web de
socializare și pe alte forumuri online, precum
și pentru analiza, monitorizarea și gestionarea
performanței angajamentului de marcă al
altora, software de calculator descărcabil pentru
crearea și implementarea de conținut interactiv
personalizat pe profiluri sociale, hardware pentru
calculator, suporturi de date lizibile mecanic
înregistrate cu ajutorul unor programe, purtători
de date, publicații electronice descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile.
35. Planificarea strategiei de afaceri și analiza
datelor de marketing pentru întreprinderi, inclusiv
pentru site-uri web și mobile, servicii de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de marketing pentru alții,
dezvoltarea conținutului de marketing, plasare,
strategie și management media, consultanță
privind strategia social media, managementul
comunității de social media, servicii de
consultanță în afaceri pentru alții în legătură cu
implicarea clienților și interacțiunile cu aceștia
pe internet și în alte medii de comunicare,
asistență, servicii de consultanță și consultanță
privind managementul afacerilor, planificarea
afacerilor, analiza afacerilor, organizarea
afacerilor, operațiunile comerciale, publicitatea,
marketingul, vânzările și serviciile comerciale,
inclusiv serviciile pentru clienți, compilarea și
sistematizarea datelor, statisticilor și informațiilor
în baze de date computerizate, compilarea
și sistematizarea datelor și informațiilor în
baze de date computerizate în domeniul
marketingului, vânzărilor și serviciilor, servicii de
funcții administrative, administrarea și indexarea
informațiilor, a site-urilor web și a altor surse
de informații în scopuri comerciale, compilarea
imaginilor, a datelor audio și a altor date
în baze de date computerizate în scopuri
comerciale, furnizarea unei baze de date on-
line care poate fi căutată și care conține
informații privind vânzările, serviciile pentru
clienți și marketingul, monitorizarea site-urilor de
socializare, a postărilor pe internet, a conținutului
web și a conținutului online pentru alții pentru
servicii de afaceri și de marketing, publicitate,
publicitate televizată, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate radiofonică,
publicitate prin corespondență, publicitate
exterioară, publicitate tipărită, publicitate pe
internet, difuzare de anunțuri publicitare,
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publicitate directă prin poștă, publicitate prin
intermediul rețelelor de radiocomunicații mobile,
publicitatea la televiziunea pe telefonul mobil,
publicitate pentru terți pe internet, agenții de
publicitate, planificarea și proiectarea activităților
de publicitate, prezentarea societăților pe
internet și în alte mijloace de comunicare în
scop promoțional, distribuire de eșantioane,
promovarea vânzărilor (pentru alții), relații
publice, studii de piață pe rețelele digitale,
servicii de telemarketing, analiză și cercetare
de piață, servicii ale agențiilor de relații publice,
inclusiv relații publice, agenții de informații
comerciale, redactare de texte publicitare,
reactualizarea materialelor publicitare, închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
publicare de texte publicitare, cronică publicitară,
închiriere de material publicitar, producție de
clipuri publicitare, sondaje de opinie, servicii
de revista presei, servicii de marketing,
studii de piață, studii de marketing, închiriere
de spațiu publicitar pe internet, servicii de
layout în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente publicitare, servicii de agenție
multimedia (publicitate), servicii de agenție de
merchandising, cum ar fi publicitatea, cercetarea
vânzărilor și studiile și analizele de piață, licitații
pe internet, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri industriale (de
afaceri), comerciale și publicitare, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
organizării, în special dezvoltarea de concepte
de afaceri, consultanță pentru probleme
legate de personal, servicii de externalizare,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, organizarea de contacte comerciale
și economice, prin intermediul internetului, etc.,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii de
achiziții publice pentru alții, consultanță pentru
consumatori în ceea ce privește produsele și
gestionarea cererilor de despăgubire (lucrări
de birou) prin intermediul liniilor de asistență
telefonică pentru consumatori, în special pentru
utilizatorii de internet (servicii de call center),
efectuarea de cercetări în fișiere de calculator,
în baze de date, pe internet și în rețele
de calculatoare, pentru terți, cu privire la
chestiuni de afaceri și la oferte de bunuri
și servicii, întreținerea și compilarea de date
și informații în baze de date computerizate,
ordonarea sistematică a datelor în bazele
de date informatice, gestionare de fișiere
informatice, compilații statistice, lucrări de birou
pentru administrarea și indexarea datelor și

informațiilor, lucrări de birou pentru crearea
de indexuri cu privire la informații, site-uri
web și alte surse de informații, compilarea
datelor, în special a datelor de imagine,
audio, video și a altor date în baze de
date computerizate, optimizarea site-urilor online
pentru terți în scopuri de marketing, investigații
privind implicarea mărcii și comunicarea online,
și anume monitorizarea și analiza opiniilor
consumatorilor, a obiceiurilor consumatorilor și
a reputației unei mărci în rândul consumatorilor,
servicii de evaluare comercială a mărcilor,
organizarea și desfășurarea de târguri și expoziții
în domeniile afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării de mărci, vânzărilor, serviciilor
pentru clienți, cloud computing, analizei datelor,
informațiilor despre clienți, gestionării relațiilor
cu clienții și eficienței angajaților, servicii de
consultanță pentru întreprinderi în domeniul
analizei afacerilor, promovarea bunurilor și
serviciilor altora prin emiterea de timbre
comerciale, analiza managementului de afaceri
sau consultanta in afaceri, servicii de analiza
si cercetare a pieţei, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice (lucrări
de birou), compilarea informațiilor în baze de
date informatice, monitorizarea site-urilor de
rețele sociale și a conținutului online pentru
terți, și anume monitorizarea și analiza opiniilor
consumatorilor, a obiceiurilor consumatorilor și
a reputației unei mărci în rândul consumatorilor,
monitorizarea site-urilor sociale și a conținutului
online pentru terți, și anume monitorizarea și
analiza opiniilor consumatorilor, a obiceiurilor
consumatorilor și a reputației unei mărci în rândul
consumatorilor.
42. Dezvoltarea de software în domeniul
aplicațiilor mobile, permiterea utilizării temporare
de instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, servicii de consultanță
tehnică în domeniul gestionării datelor
informatice și al analizei datelor informatice,
servicii tehnice de analiză a datelor, servicii
de automatizare și colectare a datelor prin
utilizarea de software de proprietar pentru a
evalua, analiza și colecta date în domeniul
afacerilor, marketingului, publicității, dezvoltării
mărcii, vânzărilor, serviciilor pentru clienți, cloud
computing, analizei datelor, informațiilor despre
clienți, gestionării relațiilor cu clienții, eficienței
angajaților, precum și securității și autentificării,
servicii de software ca serviciu (SaaS) care
includ software pentru furnizarea de analize de
date, analize de afaceri, informații de afaceri
și pentru colectarea și analizarea datelor în
domeniile afacerilor, marketingului, publicității,
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dezvoltării de mărci, vânzărilor, serviciilor
pentru clienți, cloud computing, informațiilor
despre clienți, gestionării relațiilor cu clienții și
eficienței angajaților, software de tip platformă
ca serviciu (PaaS) de natura unei baze de
date pentru compilarea datelor, a datelor
despre clienți și a interacțiunilor cu clienții
pentru a permite agenților de marketing să
planifice, să personalizeze, să optimizeze și
să personalizeze comunicările cu clienții pe tot
parcursul ciclului de viață de marketing, vânzări
și servicii, platformă ca serviciu (paas) care
cuprinde platforme de software pentru calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, testarea,
măsurarea și gestionarea datelor, a datelor
clienților și a interacțiunilor cu clienții în
domeniile afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării mărcii, vânzărilor, serviciilor pentru
clienți, cloud computing, informațiilor despre
clienți, gestionării relațiilor cu clienții, eficienței
angajaților, precum și securității și autentificării,
platformă ca serviciu (PaaS) care cuprinde
platforme software pentru calculator pentru
a permite comercianților să planifice, să
personalizeze, să optimizeze, să monitorizeze,
să analizeze și să măsoare interacțiunile
cu clienții pe toate canalele și dispozitivele,
platformă ca serviciu (PaaS) care cuprinde
platforme software pentru calculator pentru
a permite comercianților să planifice, să
personalizeze, să optimizeze, să monitorizeze,
să analizeze și să măsoare interacțiunile cu
clienții prin intermediul rețelelor sociale, al
sistemelor de gestionare a relațiilor cu clienții
(CRM), al sistemelor de puncte de vânzare, al
analizei web, al postărilor web, al e-mailurilor și
al dispozitivelor mobile, închirierea de programe
informatice și servere web, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, cercetare și proiectare în
domeniul proiectării și dezvoltării de hardware și
software pentru calculatoare, servicii de furnizor
de găzduire în cloud și furnizor de servicii de
aplicații (ASP), găzduirea aplicațiilor software și
a site-urilor web ale altora, servicii de analiză
și cercetare a industriei în domeniul dezvoltării
de software pentru calculatoare și aplicații
mobile, proiectare și dezvoltare de hardware
și software de calculator, consultanță în
domeniul programelor de calculator, proiectarea
și analiza sistemelor informatice, proiectarea și
analiza sistemului informatic pentru postarea
de imagini, link-uri, videoclipuri, texte și alt
conținut de marcă, proiectarea și analiza
sistemelor informatice pentru recuperarea,
sortarea, filtrarea și moderarea conținutului
generat de utilizatori și a comunicațiilor online,
proiectarea și analiza sistemelor informatice

pentru gestionarea conținutului de marcă pe
site-urile și rețelele sociale de socializare,
proiectarea și analiza unui sistem informatic
pentru analiza, recuperarea și gestionarea
performanțelor de implicare a mărcii, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți,
conversia de date a programelor și datelor
de calculator, întreținerea programelor de
calculator, monitorizarea sistemelor informatice
prin acces de la distanță pentru a asigura
buna funcționare, furnizare de motoare de
căutăre în internet, servicii de design de
site-uri web și aplicații mobile, cercetare
tehnică în domeniul proiectării și dezvoltării
calculatoarelor și a sistemelor de software pentru
calculatoare utilizate în legătură cu procesele
comerciale automatizate, instrumentele de
dezvoltare a afacerilor și analiza afacerilor și
a datelor, consultanță în materie de design
web, consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, digitizare de
documente, copierea programelor informatice,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (IT), instalarea de programe,
furnizarea utilizării temporare a unui software
online care nu poate fi descărcat pentru
generarea de cod încorporabil pentru site-
uri web, în scopul creării, personalizării,
implementării, programării, urmăririi, analizei
și gestionării conținutului online pe site-
urile web ale utilizatorilor, pe site-urile web
de socializare și pe alte forumuri online,
precum și pentru analiza, monitorizarea și
gestionarea performanței angajamentului de
marcă al altora, furnizarea de utilizare temporară
a unui software online care nu poate fi
descărcat pentru crearea și distribuirea de
conținut interactiv personalizat pe profiluri
sociale, design de ambalaje, realizarea de
studii tehnice de fezabilitate a proiectelor în
domeniul proiectării și dezvoltării de hardware și
software pentru calculatoare, controlul calității,
serviciu de monitorizare a calculatoarelor
care urmărește performanța software-ului de
aplicație, efectuează întreținerea periodică a
software-ului și furnizează rapoarte și alerte
privind această performanță, recuperare de date
informatice, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, găzduire de server, furnizarea
de utilizare temporară a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru monitorizarea site-
urilor de rețele sociale și a conținutului online
pentru alte persoane în scopul monitorizării,
analizei, testării și raportării conținutului mărcii
pe site-urile de socializare și rețelele sociale,
precum și a performanței angajamentului online
al mărcii, găzduirea de aplicații software (pentru
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alții), furnizarea de programe de calculator
online, închirierea sau leasingul de spații de
stocare pe servere pentru internet, proiectarea
de programe de calculator, programarea
calculatoarelor sau întreținerea de programe de
calculator, închirierea de calculatoare, furnizarea
de programe de calculator, servicii de proiectare,
proiectare de utilaje, aparate, instrumente
(inclusiv componentele acestora) sau de sisteme
compuse din astfel de utilaje, aparate și
instrumente, consultanță tehnică referitoare la
performanța, funcționarea etc. a computerelor,
automobilelor și a altor mașini care necesită
un nivel ridicat de cunoștințe personale, abilități
sau experiență din partea operatorilor pentru
a asigura acuratețea necesară în operarea
acestora, testarea sau cercetarea mașinilor,
aparatelor și instrumentelor, stocare de date,
consultanță în domeniul securității informatice și
servicii de securitate, în special monitorizarea
securității datelor.

───────

(210) M 2021 07542 (111)181955
(151) 19/10/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, INTR. TUDOR
STEFAN NR. 57, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pupici cu Sclipici
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
magneti, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,

dvd-uri preinregistrate, aparate digitale de redat
muzica, benzi audio cu muzică, casete video
preînregistrate cu muzică, discuri optice care
conțin muzică, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, muzică digitală descărcabilă, muzică
digitală care poate fi descărcată de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări muzicale, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, huse pentru tablete,
cabluri usb, cabluri usb luminoase, încărcătoare,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, huse pentru pagere, huse pentru
laptopuri, huse pentru agende electronice, huse
pentru casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate de
fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-ear,
cutii pentru căști, bureți pentru căști, căști fără fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manual),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare (instrumente optice), laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, telefoane mobile, carcase
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, stații de andocare pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, huse din piele pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
conectori de cabluri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, cabluri
coaxiale, cabluri electronice, cabluri optice,
cabluri audio, cabluri video, cabluri și fire,
cabluri pentru baterii, cabluri de conectare, mufe
pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, conector prize (electrice), software
descărcabil, aplicații software descărcabile,
dispozitive de control pentru tastatura de
calculator, aparate și instrumente multimedia,
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blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, brățări
inteligente, ceasuri inteligente, cărți audio.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artiști, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, acoperitoare pentru tăvi de
instrumente dentare, fabricate din hârtie, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar, tuș,
truse de desen, teuri (desen), triunghiuri pentru
proiectare (desen), tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele din hârtie, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi
(țe) pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri pe
pânze, funde din hârtie, echere (desen), dreptare
(desen), echipament pentru arte, mesteșuguri
și de modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri (din hârtie
sau carton), umplutură de hârtie sau carton, saci
de gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic

pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră de
carton, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
plastilină pentru copii, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
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gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, penare, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,

ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă (rechizite de birou), mape
pentru documente (rechizite de birou), mape
(rechizite de birou), manuale tipărite, litere și
cifre adezive, litere și cifre realizate din hârtie,
jurnale de buzunar, jurnale de bord (jurnale
de bord), jurnale comerciale, litere cu adeziv
pentru inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne
din carton, indicatoare publicitare din hârtie,
inele de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
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datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri
pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de
hârtie, fișe cu date, fișe cu informații, fișe
(papetărie), felicitări pop-up, felicitări muzicale,
felicitări aniversare, felicitări pentru ocazii
speciale, fluturași informativi, folii adezive de
transfer, folii transparente (papetărie), formulare
comerciale, fotografii tipărite, fotografii înrămate
și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu.,
cărți, cărți de desenat sau de scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
plastilină, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, articole și echipament
de sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
aeromodele, zmeie, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de
jucării, machete de structuri (jucării), jucării
antistres, aparate de exerciții de jucărie, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de joacă educative, articole fantezie pentru
petreceri, biciclete de jucărie, bastoane pentru
majorete, căluți-balansoar, case de păpuși,
camere de aer gonflabile pentru activități
recreative acvatice, corturi de joacă, tobogane,
triciclete (articole de joacă), trotinete (jucării),
patine cu role în linie, accesorii de protecție
pentru coate pentru practicarea patinajului,
aparate de gimnastică, aparate de interior
pentru fitness, veste de protecție pentru arte
marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri, saci
de box, sănii, ringuri de box, protecții de corp
pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea

mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, păpuși,
păpuși vorbitoare, jucării de pluș, păpuși de pluș.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, biscuiți,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate coapte și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, aperitive
(tartine), baghete umplute, alimente cu paste
la conservă, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, biscuiți crocanți condimentați, brioșe,
chifle umplute, chimichanga, chipsuri de orez,
chipsuri de porumb, clătite sărate, clătite,
chipsuri din cereale, chipsuri tortilla, crusta
de pizza, covrigei, empanada (aluat umplut),
floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
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35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, producţia de clipuri publicitare,
analize publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea spaţiului publicitar, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte

publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editare-
tehnoredactare texte, organizare de târguri
şi expoziţii (cu scop comercial), consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicității,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de rețele media de socializare,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, închiriere de mașini și
aparate de birou, intermediere de contracte
(pentru terți), servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și

cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat
de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie îngheţate), șerbeturi, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele)., hamburgeri
în pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, covrigei moi,
blat de pizza, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), pateuri de
foietaj (produse de patiserie), covrigi, pișcoturi
(prăjituri), batoane de cereale și batoane
energizante pe bază de cereale, prăjituri,
prăjituri înghețate, prăjituri cu ciocolată, aluat
pentru prăjituri, prăjituri cu cremă, făină pentru
prăjituri, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, respectiv miere si
propolis.
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elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și

carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
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patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate.
41. Servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
de traducere și interpretare, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în

direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online nedescărcabile,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, prezentare
de concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
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───────

(210) M 2021 07544 (111)181956
(151) 19/10/2021
(732) SIRCA SA, STR. DUMBRAVEI NR.

6B, JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
51, SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(540)

SIRCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

7. Piese de schimb si subansambluri de masini
si utilaje pentru industrie si agriculturã și
anume: rulmenți agricoli și industriali, coroane
danturate, racorduri pentru unelte agricole,
unelte hidraulice, arbori cardanici.

───────

(210) M 2021 07552 (111)182064
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023976, ROMANIA

(540)

Educație Step by Step
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07554 (111)182065
(151) 22/10/2021
(732) DAN MIHĂESCU, PICTOR

NICOLAE GRIGORESCU
39, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Sentinela Semper vigilans!
gazetă independentă din 1887

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 23.01.25;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

producție de reprezentații teatrale, organizare
de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de petreceri.
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41. Publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 07555 (111)182066
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)

educație step by step
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07556 (111)182067
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)

Step by Step Education
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07557 (111)182068
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, BUCURESTI,
023976, ROMANIA

(540)

step by step education
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07558 (111)182069
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)

franciză Step by Step
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, instruire.

───────

(210) M 2021 07560 (111)182070
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)

Franciză step by step
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07561 (111)182071
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)

Franciză Step by Step
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07563 (111)182075
(151) 19/10/2021
(732) MARIAN CIOTOIANU, STR.

MIRASLAU NR. 35, JUDEȚ ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

La Ciotoianu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, aripioare de pui,
batoane de brânză, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, cartofi umpluți,
chili con carne (tocană de ardei iute și carne),
chiftele de cartofi, felii prăjite de cartofi, feluri
de mâncare preparate din carne, ghiveci cu
ouă, gătit la vapori, gogoși, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, găluște (din carne), inele
de ceapă, mâncăruri congelate constând în

principal din carne de pasăre, mâncăruri cu
legume preparate, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, omlete, plăcintă cu
carne, pui la grătar (yakitori), pârjoale din carne,
salată de pui, salată caesar, salate pe bază
de cartofi, salate de legume gata-tăiate, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
tocane (alimente), tocană de vită, tocăni, tzatziki,
fileuri de pește la grătar.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, restaurante cu autoservire,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar.

───────
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(210) M 2021 07564 (111)182076
(151) 19/10/2021
(732) STRATEGIC DISTRIBUTION

GROUP SRL, STR. FACLIEI
NR. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STRATEGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Bare de armare din metal, arbori de rigole
din metal, arcade confecționate din materiale
metalice, arcade din materiale metalice, arcade
din metal, arhitrave din metal, armături de
oțel pentru construirea planșeelor de beton,
armături metalice, armături metalice pentru
beton, armături metalice pentru construcții,
articole din metal destinate placării pereților
interiori, articole din metal pentru placare,
articole din metal pentru placarea fațadelor,
articole din metal pentru placarea pereților,
articole din metal pentru placarea pereților
interiori, articole din metal pentru placarea
tavanelor, acoperiri din aluminiu pentru fațade,
acoperiri din metal pentru fațade, acoperiri
metalice, acoperiri metalice pentru tavane,
acoperiș metalic care încorporează baterii
solare, acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice, acoperișuri de metal, care includ
celule solare, acoperișuri metalice, amestecuri
refractare apte pentru turnare, din metal, ancore,
ancore din metal, ancore din metal pentru
clădiri, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze din
metal, articole metalice folosite în construcții,
articole metalice utilizate în construcții, baghete
decorative din metal, baghete metalice pentru
muchii, balustrade din metal, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal
pentru pasarele, balustrade din metal pentru
scări, balustrade metalice pentru balcoane,
balustrade metalice pentru garduri, balustrade
metalice pentru poduri, bandă hidroizolatoare
din aluminiu pentru îmbinări ale acoperișurilor,
bandă hidroizolatoare din plumb pentru îmbinări
ale acoperișurilor, bare de armare din metal
pentru beton, bare de armare din metal pentru
zidării, bare de armătură din metal pentru lucrări
de zidărie, bare de fontă nodulară, bare de
metal pentru băi și dușuri, bare din metal, bare
metalice de prindere pentru căzi de baie, bare
pentru grătare metalice, bariere antiefracție din
metal, benzi de plumb destinate utilizării la

ferestre, benzi metalice pentru plinte, blindaje
confecționate din metale comune, blocuri de
coșuri de fum (metalice), blocuri metalice pentru
construcție, blocuri metalice pentru utilizare
în construcția podelelor, blocuri refractare
din metal, borduri de alei, confecționate din
materiale metalice, bride metalice, bride metalice
(coliere), buiandrugi de metal, cadre de oțel
pentru construcții, cadre din metal pentru cămine
de vizitare, cadre metalice, cadre metalice
(construcții), cadre modulare prefabricate din
oțel, cadre spațiale metalice, cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, cadre
structurale din metal pentru construcții, canale de
aer din metal pentru clădiri, cămine de vizitare
confecționate din metal, cămine de vizitare din
metal, canale de aerisire din metal, canale
de scurgere din metal, canale de scurgere
metalice, canale de ventilație metalice, canale
din metal de scurgere, canale metalice de fum
destinate utilizării în construcții, canale metalice
de scurgere, canalizări stradale din metal,
capace de ventilație metalice pentru canalele
de ventilație, capace metalice pentru guri de
aerisire, capace metalice pentru guri de vizitare,
capace pentru guri de vizitare confecționate
din metal, capace și grătare metalice pentru
guri de scurgere, capiteluri (metalice) care fac
parte din coloane, capiteluri (metalice) care fac
parte din piloni, carosabile din metal, casete
metalice, coame metalice de acoperiș, cofraje
metalice pentru beton, colțare metalice cu
plasă, componente de construcții (metalice) sub
formă de plăci, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, căptușeli
metalice (construcții), căptușeli metalice pentru
coșuri de fum, căptușeli metalice pentru
pereți, căptușeli refractare pentru cuptoare,
din metal, căptușiri din metal, cărămizi pentru
construcții metalice, cărămizi refractare din
metal, cărămizi semirefractare din metal,
componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice fabricate pentru
fundații de clădiri, componente metalice pentru
acoperiș, componente metalice prefabricate
pentru construcții, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, conducte metalice
pentru instalații de aer condiționat, conducte
metalice pentru instalații de climatizare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilație,
conducte metalice pentru încălzire, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, console (din metal), console
metalice (construcții), construcții cu fațadă
termoizolantă cu pereți dubli (de metal),
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construcții cu structuri metalice, corniere
metalice de acoperiș, corniere metalice pentru
rigips (materiale de construcții), cornișe metalice,
ornamente de cornișe metalice, coșuri de
fum din oțel, dale de acoperire din metal,
dale de perete, metalice, dale de promenadă
din metal, dale metalice, dale metalice de
pardoseală pentru construcții, dale metalice de
tavan, dale metalice pentru pavaje, dispozitive
metalice de ancorat, distanțiere ca elemente
de construcție confecționate din metal, dolii
din metal pentru construcții, dolii metalice
(construcții), dolii metalice pentru acoperișuri,
dreptare metalice, dreptare metalice folosite în
construcția și montarea planșeurilor, elemente
de construcții prefabricate metalice, elemente
de fațadă din metal, elemente metalice pentru
fațade de clădiri, elemente metalice pentru
tavane, elemente prefabricate din metal pentru
construcții, elemente profilate de scurgere din
metal, extrudări metalice, fante de ventilație
confecționate din metal, fațade din metal,
fațade din metal pentru pereți, ferme de
acoperiș din metal, feronerie arhitecturală
utilizată în construcții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie pentru construcții, flanșe
de ancorare din metal, flanșe oarbe metalice,
foi de oțel pentru construcții, foi metalice
pentru acoperișuri, fontă pentru utilizare în
construcții, forme metalice de turnare, forme
metalice de turnare pentru beton, frize (elemente
metalice pentru construcții), garduri din zale
metalice, garduri și panouri metalice, garnituri
din metal pentru rigole, garnituri metalice pentru
construcții, grilaj din metal, grilaje de metal,
grilaje de ventilare din metal, grilaje din metal,
grilaje din metal pentru drumuri, grilaje din
metal pentru pavaje, grilaje din metal pentru
tavane false, grilaje metalice, grile din metal,
grile metalice, grinzi cu zăbrele metalice, grinzi
de construcții (metalice), grinzi de fier sau oțel,
bare pentru grătare metalice, grinzi (metalice)
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru sisteme de cofrare, grinzi din oțel,
grinzi metalice, grinzi metalice pentru clădiri,
grinzi subțiri din metal, guseuri din metal,
instalații pentru pereți cortină din metal, instalații
metalice pentru plafon, intradosuri (materiale
metalice de construcții), îmbrăcăminte murală
din metal pentru clădiri, îmbrăcăminte murală din
metal pentru construirea pereților, îmbrăcăminte
pentru construcții metalice, îmbrăcăminte rutieră
metalică, intradosuri (metalice), jgheaburi de
metal pentru ploaie, jgheaburi din aluminiu,
jgheaburi din metal pentru acoperișuri, jgheaburi
din metal pentru colectarea apei de ploaie,

jgheaburi din metal pentru colectarea apei
reziduale, jgheaburi din metal pentru evacuarea
apei de ploaie, jgheaburi din metal pentru
evacuarea apei reziduale, jgheaburi metalice,
jgheaburi metalice pentru acoperiș, lambriuri
din metal, lame metalice de parchet flotant,
lamele de placare din metal, învelitori din
metal pentru acoperișuri, învelitori metalice
pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, lăzi metalice, manșoane de ancorare
din metal, materiale blindate din metal, materiale
de construcție din oțel, materiale de construcții
(metalice) sub formă de foi, materiale de
construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de suprafață pentru terenuri
de sport pentru toate anotimpurile (metalice)
pentru exterior, materiale de suprafață pentru
terenuri de sport pentru toate anotimpurile
(metalice) pentru interior, materiale de întărire
din metal pentru construcții, materiale metalice
de construcție pentru șosele, materiale metalice
de pavaj, materiale metalice de întărire pentru
construcții, mână curentă din metal pentru
scări, materiale metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru construcție, materiale
metalice pentru construcții, materiale metalice
pentru construirea drumurilor, materiale metalice
pentru edificare și construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, materiale refractare
metalice arse (material de construcții), matrițe
de turnare sub presiune din metal, matrițe din
metal pentru turnarea produselor din ciment,
membrane metalice pentru acoperișuri, metale
de placare, mulaje din metal pentru construcții,
mulaje metalice, muluri din metal pentru
construcții, obloane metalice pentru arhitectură,
ornamente din metal pentru construcții,
palplanșe metalice, panouri acustice din metal
pentru pereți, panouri acustice din metal pentru
tavane, panouri acustice, din metal, panouri
antistropi (metalice), panouri de acoperire din
metal pentru construirea pereților, panouri de
acoperire izolante din metal pentru pereți,
panouri de metal, panouri de pereți despărțitori
din metal, panouri de tavan, din metal, panouri
din metal, panouri din metal pentru pereți
laterali, panouri din metal pentru placarea
acoperișurilor, panouri din metal pentru tavane,
panouri exterioare din metal, panouri frontale
metalice, panouri metalice, panouri metalice
de pardoseli, panouri metalice de perete,
panouri metalice de placare, panouri metalice
despărțitoare pentru cameră (altele decât
mobilierul), panouri metalice izolante pentru
construcții, panouri metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru garduri, panouri
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metalice pentru placarea clădirilor, panouri
metalice pentru plafon, panouri metalice pentru
timpan (arhitectură), panouri modulare din metal
pentru pereți, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, parapete din metal, paravane
metalice (altele decât mobilierul), paravane
metalice (pereți despărțitori), paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli confecționate din
aliaje metalice, pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje confecționate din metal, pavaje
metalice, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pereți de compartimentare din
metal, pereți despărțitori din metal, pereți
despărțitori metalici (care nu fac parte din
mobilier), pereți din metal pentru cabine,
pereți metalici blindați, pereți metalici pentru
construcții, pereți metalici prefabricați, pereți
mobili confecționați din metal, piese de
conectare din metal pentru jgheaburi, piese de
feronerie arhitecturale din metale comune și
aliajele acestora, piese metalice ștanțate, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
piese turnate din metal pentru construcții, piese
turnate din plumb sau aliaje ale acestuia, piloni
din metal, placaje metalice pentru pereți, placare
cu aluminiu, placarea cu metal a pereților
clădirilor, placări cu metal pentru protecție
împotriva intemperiilor, placări (metalice) pentru
construcții, plăci de acoperire din metal, plăci
de ancorare, plăci de ancorare din metal,
plăci de construcții (metalice) cu proprietăți
de izolare, plăci de intrados (metalice), plăci
de pardoseală metalice, plăci de perete din
metal, plăci de tavane din metal, plăci din
metal, plăci metalice, plăci metalice de acoperire,
plăci metalice de ancorare, plăci metalice
de blindare pentru clădiri, plăci metalice de
căptușit pereții pentru construcții, plafoane
metalice, planșee metalice, planșee pentru
barje (metalice), planșee provizorii metalice,
plase din metale comune, plinte de metal,
plăci metalice de construcție, plăci metalice
de drenaj, plăci metalice pentru acoperirea
pereților, plăci metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru exterioare (de protecție)
împotriva intemperiilor, plăci metalice pentru
panouri, plăci murale metalice, plăci pentru
plafoane metalice, plăci profilate (metalice),
plinte din metal, plinte metalice, podele metalice,
porticuri din metal, profile (profiluri) metalice,
profile de protecție din metal pentru pereți,
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme
de informație sau de afișaj, profile metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profiluri metalice, profiluri metalice
cu izolare termică, profiluri metalice pentru
scopuri de izolare termică, protecții din metal

pentru ferestre, rame metalice pentru construcții,
reazeme pentru poduri (materiale de construcții)
metalice, rigole metalice de scurgere, rigole
metalice stradale, rozete (decorațiuni de tavan)
din metal, schelete din metal pentru camere,
schelete din metal pentru tavane, scânduri din
metal pentru podea, scări confecționate din
metal, scări de metal, scări din metal, secțiuni de
pardoseală confecționate din metal, secțiuni de
profiluri prin extruziune din aluminiu, șarpante de
acoperiș din metal, șarpante metalice, șarpante
metalice pentru construcții, segmente metalice
fasonate, sisteme modulare de șemineu din
oțel, socluri din metal, șine confecționate din
metal, șine de ancorare din metal, șine de
ancorare din metal pentru apartamente, șine de
ghidare din metal, șine de metal pentru căzi de
baie, șine de oțel, șine glisante din metal, șine
profilate din metal pentru placare, șipci metalice,
spaliere metalice, streșini din metal, structuri de
pereți prefabricate din metal cu izolație din vată
minerală, structuri de schelete din metal, structuri
din metal pentru acoperișuri, structuri din oțel,
structuri metalice, structuri metalice pentru
construcții, stâlpi de delimitare din metal, stâlpi
de metal (părti de construcție), stâlpi din metal
pentru accesarea cablurilor, stâlpi din metal
pentru conducerea cablurilor, stâlpi din metal
pentru distribuția cablurilor, stâlpi metalici de
delimitare, stâlpi metalici pentru limitare, structuri
metalice pentru închiderea balconului, structuri
modulare metalice, structuri modulare mobile
pentru construcții (metal), structuri pentru cadre
metalice, structuri reticulare metalice, suporturi
de montanți din metal, suporturi din aluminiu
pentru panouri, suporturi din metal pentru
jgheaburi, suporturi din metal pentru sticlă,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi din metal pentru zidării, suporturi
metalice de parapete, suporturi metalice pentru
plafoane, suporturi în consolă din metal, tablă
metalică pentru acoperiș, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
din metal, table metalice pentru acoperișuri,
table pentru acoperișuri metalice, tavane cu
panouri (metalice), tavane suspendate cu
cadre metalice, tavane suspendate metalice,
terminale de coșuri de fum (metalice), tije
de armătură din metal, toarte de ancoraje
metalice, unelte metalice pentru construcții,
țevi de scurgere din metal, țigle metalice,
țigle metalice de acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, țigle olandeze metalice,
unități de construcții modulare transportabile
din metal, unități modulare pentru construcții
metalice,      ventilatoare    metalice pentru
acoperișuri, versante  metalice pentru acoperiș.
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20. Adăposturi (cuști) și paturi pentru animale,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, accesorii
metalice pentru expunere (mobilier), agățătoare
nemetalice pentru depozitare pe rafturi, articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
articole pentru organizarea hainelor, balansoare
(mobilier), balansoare pentru copii (mobilier),
banchete cu rafturi, bancuri de lucru, bancuri
de lucru (mobilier), bănci, bănci (mobile), bănci
de lucru cu menghine (mobilier), bănci de
lucru cu menghine (nemetalice), bănci de
picnic, bănci din metal, bănci pentru teren de
golf, bănci pentru terenurile de sport, bancuri
(mese) de lucru industriale, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(nemetalice), bare nemetalice pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, birou de
scris, birouri, birouri și mese, bufeturi, cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electronice, canale
pentru rafturi, canapele, canapele (care sunt
extensibile), canapele de două locuri, canapele
extensibile, canapele rabatabile, capre de lemn
(mobilier), casete pentru chei, casete pentru
chei (mobilier), console (mobilier), cărucioare
(mobilier), cărucioare de servit ceaiul, corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri
de birou independente, corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, cotiere pentru mobilă,
coșuri de dormit portabile pentru nou-născuți,
coșuri împletite, cufere care nu sunt din metal,
cuiere pentru cravate, cutii de depozitare pentru
perne (mobilier), cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii pentru jucării (mobilier), cutii
pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), cutii pentru unelte (mobilier), divane,
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu încuietoare
(mobilier), dulapuri de bucătărie, dulapuri de
depozitare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulăpioare
cu încuietoare pentru bagaje, dulapuri (mobilier),
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță,
dulapuri de siguranță (mobilier), dulapuri din
lemn, dulapuri metalice, dulapuri metalice
(mobilier), dulapuri metalice rezistente la foc
(mobilier), dulapuri murale, dulapuri nemetalice
rezistente la foc (mobilier), dulapuri pentru arme,
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri

pentru casierii, din materiale nemetalice,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru dosare de carton, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru unelte din metal,
dulapuri pentru vase, ecrane (mobilier) pentru
afișare, ecrane (mobilier) pentru folosire ca
despărțitoare de încăperi în birouri, ecrane
pentru șeminee (mobilă), ecrane de prezentare
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de perete metalice (mobilier), elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, etajere
de birou, etajere pentru chiuvete, etajere
pentru încălțăminte, fișiere (mobilier), fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), grilaje de
siguranță extensibile pentru uși, grilaje de
siguranță (bariere) extensibile pentru scări,
grilaje din lemn, grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
de interior, huse ajustate, din stofă, pentru
mobilier, huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, huse de schimb (ajustate) pentru
scaune (piese de mobilier), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobe), cutii pentru jucării,
kituri de piese (comercializate în format complet)
pentru a fi asamblate ca mobilier, lăzi de
cartofi (mobilier), lăzi de depozitare, huse pentru
îmbrăcăminte(garderoburi), lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, masă pentru ferăstraie
(lucrare), nu din metal, altele decât piesele
de mașini, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
pentru mobilă, din plastic, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), măsuțe, mese, materiale
profilate pentru mobilier, mese adaptate pentru
a fi folosite de persoanele cu dificultăți de
mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu înălțime reglabilă,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese cu suport, mese de bucătărie,
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mese de camping, mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de masaj, mese de picnic, mese
de proiectare, mese de scris, mese de scris
pentru birouri, mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese de tapițare, mese (mobilier),
mese de toaletă, mese decorative, mese din
marmură, mese din metal, mese din mozaic,
mese laterale, mese pentru birouri, mese
pentru case de marcat, mese pentru computer,
mese pentru desen (mobilier), mese pentru
grădină, mese pentru schimbarea scutecelor,
mese pentru săli de mese, mese pliante, rafturi
de mobile, mobile care se pot transforma
în pat, mobile de birou, mobilier, mobilă
antichizată, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă din bambus, mobilă pentru
vivarii, mobilă stil antic, reproducere, mobilă
superpozabilă, mobilier de baie, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier confecționat în principal
din sticlă, mobilier convertibil tapițat, mobilier
cu rafturi pentru perete, mobilier de bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de exterior, mobilier de grădină, mobilier
de grădină din aluminiu, mobilier de grădină
din lemn, mobilier de grădină din metal,
mobilier de interior, mobilier de laborator,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de uz casnic, mobilier de
uz industrial, mobilier din lemn, mobilier din
materiale plastice, mobilier din oțel, mobilier din
piele, mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din ratan, mobilier din sticlă, mobilier din stuf,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier din
tuburi de oțel, mobilier folosit în săli, mobilier
gonflabil, mobilier integrat, mobilier metalic,
mobilier metalic de birou, mobilier metalic și
mobilier pentru camping, mobilier nemetalic
(altul decât cel special confecționat pentru
uz medical sau de laborator), mobilier pentru
acvarii de interior, mobilier pentru arhivare,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru camping, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru caravane, mobilier pentru casă,
birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru curte
interioară, mobilier pentru depozitare, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier

pentru saune, mobilier pentru sere, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru terarii de interior, mobilier
pentru toalete publice, mobilier pentru vestiare,
mobilier pentru zonă de relaxare, mobilier pentru
șezut, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier stradal, nu din metal,
mobilier transformabil, mobilier vechi, mobilier
școlar, module pentru depozitare (mobilier),
noptiere, noptiere pentru pat, obloane de
interior, organizatoare pentru sertare, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, panou
de lipire tapet (mese), panouri de expunere
sub formă de mobilier, otomane, panouri de
lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru chei (mobilier), panouri
pentru mobilier, panouri pentru partea din spate
(piese de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane antiscântei
pentru șemineuri, paravane (mobilier), paravane
(mobilier) pentru birouri, paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, de uz menajer,
paravane de protecție din materiale rezistente
la foc, pentru uz casnic (mobilier), paravane
de protecție pentru șemineuri (cămine),
paravane de uz menajer pentru foc, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane din metal
(mobilier), paravane mobile (mobilier), paravane
orientale cu un singur panou (tsuitate),
paravane pliante orientale (byoubu), paravane
portabile (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții
de birou mobile, paturi, așternuturi, saltele
și perne, partiții mobile (mobilier), paturi-
canapea, pereți despărțitori, pereți despărțitori
(mobilier), pereți despărțitori detașabili (mobilier)
din metal, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori glisanți (pereți despărțitori
mobilier) pentru încăperi, pereți despărțitori
metalici (mobilier), pereți despărțitori nemetalici
(mobilier) confecționați din panouri cu dispozitive
de prindere, pereți despărțitori sub formă
de mobilier, pergole (mobilier), perne de
protecție, nu din metal, pentru picioare de
scaun, perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru scaune, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, picioare de masă, picioare
de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
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piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, plane de lucru, polițe, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, premergătoare pentru copii,
pufuri (mobilier), pupitre, rafturi, protecții pentru
mobilier, rafturi ca mobilier metalic, rafturi
confecționate din metal (mobilier), rafturi de
depozitare, rafturi de depozitare (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi
de depozitare pentru lemne de foc, rafturi
de depozitare pentru obiecte de artă, rafturi
de magazin, rafturi de mobilă, rafturi de
perete (structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete (structuri) din metal, rafturi de
perete nemetalice (mobilier), rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) confecționate
în principal din plastic, utilizate pentru
depozitare, rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) pentru butoaie, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), rafturi de stocare metalice
transportabile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi din materiale nemetalice
(mobilier), rafturi din plastic pentru unelte,
rafturi metalice, rafturi metalice (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier) pentru depozitare, rafturi înclinate,
rafturi nemetalice (mobilier), rafturi pentru
alimente, rafturi pentru birou (mobilier), rafturi
pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru depozitarea gheții (mobilier), rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi
pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi
prefabricate (mobilier), rafturi sub formă de
cutii, rafturi sub formă de mobilier confecționat
din materiale nemetalice, rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii, rame, rastele
pentru arme, rechizite de birou (mobilier),
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, rezemătoare de cap gonflabile,
rezemătoare de picioare, role (rotile), nu din
metal, role de direcție provizorii, rotile, rotile de
plastic, saloane (mobilier), saltele de schimb,
saltele reutilizabile pentru schimbat scutece,
scaune, scaune adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
adaptate pentru bebeluși, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune cu
roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil, scaune

de baie portabile pentru bebeluși, destinate
utilizării în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de lucru,
scaune de lucru pentru persoane cu handicap
fizic și cu mobilitate redusă, scaune de masă
pentru bebeluși, scaune de susținere, scaune din
metal, scaune ergonomice, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi,
scaune ergonomice pentru masajul pe scaun,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu),
scaune gonflabile, scaune gonflabile flotabile,
scaune joase fără cotiere așezate în fața
șemineului, scaune pe cadre cu patine, scaune
pentru banchet, scaune pentru baruri, scaune
pentru bebeluși, scaune pentru desenatori,
scaune pentru pescuit, scaune înalte, scaune
înalte (mobilier), scaune pentru săli de mese,
scaune pentru toboșari, scaune pliante, scaune
plutitoare (gonflabile), scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune rabatabile, scaune
sprijinite pe grinzi, scrinuri, scrinuri (mobilier),
scurgătoare pentru vase (mobilă), scuturi pentru
șemineu (mobilier), scăunele pentru pescuit,
scăunele-leagăn, separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), paravane de protecție
pentru șeminee, separatoare pentru rafturi
(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
separatoare pentru sertare, separatoare rafturi
(nemetalice), sertare (piese de mobilier), sertare
de bani nemetalice, sertare metalice (piese
de mobilier), sertare pentru mobilier, sertare
pentru stocarea cartelelor și a cardurilor, seturi
de mobilier cu trei piese pentru salon, seturi
de piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, șezlonguri, șezlonguri de
plajă cu acoperiș împletit, șezlonguri pentru
bronzat, șezlonguri pentru plajă, șezlonguri
pentru transatlantice, socluri pentru ghivece
de flori, sofale, standuri pentru ziare, standuri
pentru lavoare (mobilier), stative pentru sticle,
stații de lucru (mobilier), stații de lucru pentru
calculator (mobilier), stații de lucru pentru
calculator personal (mobilier), stelaje pentru
plante, stelaje de sticle, șezlonguri pentru
tratamente cosmetice, șezlonguri prevăzute
cu apărătoare de vânt, șifonier, șifoniere,
șine nemetalice pentru sertare, suport pentru
broșuri (mobilier), suport pentru imprimantă,
suport pentru spate portabil pentru folosirea
la scaune, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de arme, montate pe perete,
suporturi de carte, suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi de
cărți, suporturi de cărți (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, suporturi de raft metalice
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(piese de mobilier), suporturi de raft nemetalice,
suporturi de raft nemetalice (piese de mobilier),
suporturi (mobilier) pentru acvarii de interior,
suporturi (mobilier) pentru televizoare, suporturi
de scule montate pe perete, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi (piese
de mobilier), suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, suporturi pentru brațe,
suporturi pentru broșuri (sub formă de mobilier),
suporturi pentru chei (mobilier), suporturi pentru
cărți, suporturi, nu din metal, pentru susținerea
meselor, suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru flori, suporturi pentru flori,
pentru ceremonii, suporturi pentru kimono,
suporturi pentru materiale de prezentare
(mobilier), suporturi pentru mașini de calcul,
suporturi pentru oglindă, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, suporturi pentru scrisori
(mobilier), suporturi pentru sprijinirea brațelor,
în stil japonez (kyosoku), suporturi pentru
telefoane (mobilier), suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru umbrele, suporturi
pentru umbrele de soare, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru, suprafețe de lucru (piese de mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), suprafețe
de lucru sub formă de mobilier, suprafețe
de scris portabile (mobilier), tabele de index
de carton, tablouri de agățat chei, taburete,
taburete cu ax, taburete mobile (mobilier),
tăblii masă, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, taburete pentru picioare,
taburete pentru picioare, montate în perete,
tapițerie pentru scaune, tejghele (mese), tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tejghele
pentru expunere, tetiere (mobilă), măsuțe de
toaletă, trepiede (mese pentru ferăstrău), unități
cu sertare, țarcuri (pentru copii), țarcuri de copii,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, unități de bucătărie,
unități de colț (mobilier), unități de depozitare
(mobilier), unități de depozitare cu suport
(mobilier), unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, unități de garderobă care pot fi
stivuite, unități de mobilier, unități de mobilier
amplasate sub chiuvetă, unități de mobilier
pentru bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), unități pentru cocktailuri (mobilier),

unități pentru perete (mobilier), unități pentru
picnic (mobilier), unități sub formă de soclu
(mobilier), uși de dulapuri, uși de mobile, uși
din materiale nemetalice pentru mobilier, uși
din metal pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din sticlă pentru mobilier, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși pentru
garderobă, uși pentru mobilier, uși prefabricate
din lemn pentru mobilier, uși prefabricate din
metal pentru mobilier, uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși rabatabile din metal (piese
de mobilier), uși transparente (cu cadru de metal)
pentru mobilier, uși transparente (nemetalice)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, vestiare (mobilă), vitrine (mobilier),
vitrine de prezentare tip mobilier (altele decât
vitrinele frigorifice), zăvoare pentru mobilă, nu
din metal.

───────

(210) M 2021 07567 (111)182077
(151) 20/10/2021
(732) SORINA - DANIELA BLAJ, STR.

CEZAR BOLLIAC NR. 45, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030911, ROMANIA

(540)

it's time for you to shine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară.

───────
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(210) M 2021 07574 (111)182078
(151) 20/10/2021
(732) NOTOINVEST TIME SRL, CALEA

SAGULUI NR 100, SHOPPING
CITY TIMISOARA, UNITATEA NR.
B25, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BURGERS.FRIES
Pop'S AND MORE

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12;
24.17.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii de fast-fooduri, prepararea alimentelor,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 07575 (111)182079
(151) 20/10/2021
(732) MARIUS DUMITRU MĂCĂRESCU,

STRADA PROF. DR. VICTOR
BABEȘ NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050589, ROMANIA

(540)

MILLENNIUM ASSISTANCE

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe, recuperarea
creanțelor.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
115C), negru (Pantone Neutral Black 
C)

(591) Culori revendicate: roșu 
(HEX#b8000d), alb
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(210) M 2021 07579 (111)182080
(151) 20/10/2021
(732) MARIUS DUMITRU MĂCĂRESCU,

STRADA PROF. DR. VICTOR
BABEȘ, NR.3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050589, ROMANIA

(540)

MILLENNIUM ASSISTANCE
INMATRICULARI AUTO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
18.01.09; 18.01.23; 26.11.03; 26.11.08;
26.11.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de înmatriculare a automobilelor,
înmatriculare de vehicule și transfer de titluri de
proprietate.

───────

(210) M 2021 07584 (111)182081
(151) 20/10/2021
(732) ENERGY TECH ENTERA SRL,

STR. BARAJULUI NR. 3, CORP
C1, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

entera Empowering Energy
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Energie electrică, energie electrică din surse
regenerabile, energie electrică din energie
solară, energie electrică din energie eoliană, gaz
natural.
7. Generatoare de electricitate, mașini
generatoare de energie electrică continuă, stații
generatoare.
9. Aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, surse
electrice de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), analizoare de
energie electrică, amplificatoare de energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, unități de alimentare cu
energie electrică, prize de alimentare cu energie
electrică, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), fire de alimentare cu energie
electrică, distribuitoare de energie electrică, cutii
pentru alimentarea cu energie electrică, blocuri
de alimentare cu energie electrică, software și
aplicații descărcabile pentru dispozitive mobile.
35. Servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic.
36. Consultanță financiară în sectorul energetic.

(591) Culori revendicate: alb (HEX #FFFFFF),
roșu (HEX #760311, HEX #C02227),
negru (HEX #231F20)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
323CP) , galben (Pantone 7759 CP)
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39. Furnizare și distribuție de energie electrică,
servicii publice de distribuție a energiei electrică,
furnizare de gaz (distribuție).
40. Producerea energiei, servicii de consultanță
privind generarea de energie electrică,
producere de energie electrică din surse
regenerabile.
42. Proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
generarea de energie regenerabilă, furnizare
de informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
închiriere de bănci de încărcare pentru testare
de surse de energie electrică, servicii tehnice în
domeniul producției de energie electrică și gaze
naturale.

───────

(210) M 2021 07585 (111)182082
(151) 20/10/2021
(732) EASYTICKETS MEDIA SRL,

ALEEA VALEA BUJORULUI 1,
BL. D9, SC. A, AP. 1, PARTER,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061927,
ROMANIA

(540)

EASYTICKETS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 07586 (111)182083
(151) 20/10/2021
(732) GEORGE-MIHAI PETRISOR, STR.

DONATH NR. 34-36, AP. 1, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TERRAMONT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
06.01.02; 05.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Însoțirea turiștilor, transportul turiștilor,
rezervări de călătorie.
41. Efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de cățărare cu ghid, organizarea
de competiții sportive, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de facilități sportive,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru,
portocaliu
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(210) M 2021 07597 (111)182084
(151) 20/10/2021
(732) M STEEL SRL, PLATFORMA

INDUSTRIALA BRADESTI,
JUDEȚ DOLJ, BRADESTI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

M METALKRAFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz

agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente metalice) pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
cadmiu, cuşti metalice pentru animale sălbatice,
ferestre batante din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), coloane de tubaj
metalice pentru sondele petroliere, suporţi
metalici pentru butoaie, butoaie metalice, oţel
turnat, fontă de oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanţuri pentru vite, plafoane
metalice, celţiu (hafniu) celtium / hafniu (celţiu),
materiale metalo-ceramice, lanţuri metalice,
contraşine metalice pentru căile ferate / şină
de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
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crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din
metal, fitinguri metalice pentru uşi, încuietori
metalice pentru uşi, uşi metalice, ţevi de
scurgere din metal, sifoane de scurgere (supape)
din metal, bare de metal trase la rece si
lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de

ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
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verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri) din
metal, cutii metalice pentru conservare / cutii
de conserve / conserve, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
metale piroforice, şine metalice, schimbătoare
de cale ferată / macazuri, material metalic
pentru calea ferată, traverse metalice de cale
ferată / legături metalice de cale ferată, rampe
metalice pentru vehicule, tambure metalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, materiale
refractare de construcţii, din metal, plăcuţe
de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase şi nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,

grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante sau
arbori, statui din metal comun, oţel, în formă
brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel, bandă
de oţel / armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel /
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uşi pliante din metal, grilaje
de metal pentru şemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea înărcăturilor / curele metalice
pentru manipularea înărcăturilor /, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, foiţă de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleţi de transport din metal capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
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elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi

serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
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comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 07614 (111)182085
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN CÎRLIGEANU, ALE.

LALELELOR NR. 4, BL. 92, SCARA
A, ET. 4, AP. 10, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SHOGUN`S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Instrumente manuale pentru tunderea și
îndepărtarea părului, foarfece de tuns, mașini
de tuns, instrumente manuale de tuns, aparate
pentru tuns şi aranjat barba și mustața.
21. Piepteni, perii pentru păr.
25. Pelerine pentru coafor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare online în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu foarfeci de tuns, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foarfeci de tuns, servicii
de vânzare online în legătură cu foarfeci de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru tuns şi aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru tuns şi aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare online în legătură cu aparate
pentru tuns şi aranjat barba și mustața, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare online în legătură
cu piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii pentru păr, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perii pentru păr, servicii
de vânzare online în legătură cu perii pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pelerine pentru coafor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pelerine pentru coafor,
servicii de vânzare online în legătură cu pelerine
pentru coafor.
44. Servicii de frizerie, servicii de coafare a
părului, servicii consultative privind îngrijirea
părului, închiriere de aparate pentru coafarea
părului.

───────
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(210) M 2021 07616 (111)182086
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN CIRLIGEANU, ALE.

LALELELOR, NR.4, BL.92, SC.A,
ET.4,AP.10, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MIKASHI SHOGUN'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Instrumente manuale pentru tunderea si
indepartarea parului, foarfece de tuns, masini
de tuns, instrumente manuale de tuns, aparate
pentru tuns si aranjat barba si mustata.
21. Piepteni, perii pentru par.
25. Pelerine pentru coafor.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, servicii de vanzare online in legatura
cu instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu foarfeci de tuns, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu foarfeci de tuns, servicii
de vanzare online in legatura cu foarfeci de tuns,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
aparate pentru tuns si aranjat barba si mustata,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
aparate pentru tuns si aranjat barba si mustata,
servicii de vanzare online in legatura cu aparate
pentru tuns si aranjat barba si mustata, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu piepteni,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
piepteni, servicii de vanzare online in legatura
cu piepteni, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu perii pentru par, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu perii pentru par, servicii
de vanzare online in legatura cu perii pentru par,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
pelerine pentru coafor, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu pelerine pentru coafor,
servicii de va nzare online in legatura cu pelerine
pentru coafor.
44. Servicii de frizerie, servicii de coafare a
parului, servicii consultative privind ingrijirea
parului, inchiriere de aparate pentru coafarea
parului.

───────

(210) M 2021 07620 (111)182087
(151) 21/10/2021
(732) CORIA SOFT SRL, STR. TULNICI

NR. 1, BL. 82, SC. 1, ET. 1, AP.
3, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RNK BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 19.07.01

clase:
3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei,
hârtie abrazivă, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, autocolante pentru unghii, ojă
de unghii, vârfuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, gel pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, bază
pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
hârtie abrazivă pentru unghii, primer pentru
unghii (cosmetice), produse pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,

(591) Culori revendicate: roz, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1419

preparate pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru
întărirea unghiilor, lipici pentru întărirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, unghii false de uz cosmetic,
lac de bază pentru unghii, unghii false din metale
prețioase, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, lac de unghii
de uz cosmetic, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, strat superior pentru lac de
unghii, preparate pentru îndepărtarea gelului de
unghii, straturi de acoperire pentru sculptarea
unghiilor, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, pulbere pentru decorarea vârfurilor
de unghii sculptate, hârtie abrazivă de tip
șmirghel pentru unghii, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), produse de
îndepărtare a lacului de unghii, produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, unghii false
pentru degetele de la picioare, produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
cosmetice), lac de unghii, lac de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
igienice ca articole de toaletă, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, produse de
curățat, spumă de curățat, geluri de curățare,
creme autobronzante, preparate autobronzante
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
luciu de păr, creme de păr, ulei de păr, balsam
de păr, decoloranți pentru păr, ceară pentru păr,
fixative de păr, balsamuri pentru păr, fixative
pentru păr, rimel pentru păr, gel pentru păr,
vopsele pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, pudra de par, spumă pentru păr,
neutralizator pentru păr, apă de parfum, ser
de păr, produse de parfumerie, loțiuni colorante
pentru păr, tratamente permanente pentru păr,
produse nutritive pentru păr, șampoane de
păr nemedicinale, produse cosmetice pentru
păr, loțiuni tonice pentru păr, pudră de
spălat părul, șampoane pentru părul uman,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, preparate pentru fixarea
părului, preparate pentru modelarea părului,
loțiuni pentru ondularea părului, ceară pentru
coafarea părului, balsam pentru tratarea părului,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru hidratarea părului, preparate pentru
nuanțarea părului, preparate pentru vopsirea
părului, substanțe pentru oxigenarea părului,
creme pentru îngrijirea părului, preparate pentru
înfrumusețarea părului, măști pentru îngrijirea
părului, sprayuri parfumate pentru corp, pastă
pentru coafarea părului, deodorante de corp
(parfumerie), preparate și tratamente pentru păr,
spumă de protecție pentru păr, preparate tip

balsam pentru păr, adeziv pentru extensii de păr,
preparate de înfrumusețare pentru păr, articole
de parfumerie și odorizante, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, deodorante de uz personal
(parfumerie), preparate pentru îndepărtarea
vopselei de păr, preparate cosmetice pentru
inhibarea creșterii părului, seturi (cosmetice)
pentru ondulația permanentă a părului, produse
pentru a face părul mătăsos, preparate pentru
protecția părului împotriva soarelui, tratamente
de desecare a părului de uz cosmetic,
tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, măști cosmetice, măști pentru față,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), pudră
pentru măști de corp (de uz cosmetic), măști
pentru față și corp, măști cu gel pentru ochi,
balsamuri de păr (balsamuri-șampon), balsamuri
de buze, balsam de curățare, balsam de
întreținere, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri sub formă de spray pentru
pielea capului, balsamuri de buze cu protecție
solară (cosmetice), produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, ceruri de masaj,
uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri pentru masaj corporal, produse
de masaj, nemedicamentoase, lumânări de
masaj de uz cosmetic, machiaj multifunctional,
machiaj pentru piele, machiaj pentru ochi,
machiaj pentru față, pudră de machiaj, pudre
pentru machiaj, machiaj de scenă, pudră pentru
machiaj, creioane de machiaj, pudriere cu
machiaj, produse pentru machiaj, bază de
machiaj, seturi de machiaj, spray pentru fixarea
machiajului, fond de ten (machiaj), farduri
pentru truse de machiaj, produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse de machiaj pentru față
și corp, preparate de machiaj pentru față și
corp, baze pentru machiaj sub formă de paste,
baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora), ceară pentru epilat, creme pentru
epilare, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru îngrijirea danturii, preparate
pentru îngrijirea pielii, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, deodorante pentru îngrijirea corpului,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, produse pentru
îngrijirea dinților, loțiuni pentru îngrijirea părului,
esențe pentru îngrijirea pielii, spumă pentru
îngrijirea pielii, ser pentru îngrijirea părului,
preparate pentru îngrijirea bărbii, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1420

cosmetice de îngrijire a frumuseții, sprayuri de
îngrijire pentru animale, preparate nemedicinale
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, loțiuni pentru îngrijirea pielii
(cosmetice), uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea feței, produse masticabile
pentru îngrijirea dinților, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse de
îngrijire pentru bebeluși nemedicinale, preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, uleiuri
de baie pentru îngrijirea părului, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, preparate anti-
îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, măști de mâini
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
dentară a animalelor, preparate și produse
pentru îngrijirea blănii, uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice), produse de îngrijire
a pielii pentru animale, loțiuni pentru îngrijirea
feței și a corpului, preparate de îngrijire a
pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare, loțiune
pentru piele, balsamuri pentru piele, creme
pentru piele, săpun pentru piele, balsamuri
pentru piele (nemedicinale), creme de piele
nemedicinale, cremă cosmetică pentru piele,
măști de piele (cosmetice), măști hidratante
pentru piele, produse cosmetice pentru piele,
loțiuni nemedicinale pentru piele, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser calmant
pentru piele, creme pentru pielea prelucrată,
creme pentru articole din piele, emoliente
pentru piele (non-medicamente), loțiuni tonice
pentru piele (nemedicinale), creme de curățare
pentru piele, preparate de curățare pentru
piele, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare

pentru piele, mască de argilă pentru piele,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, produse
cu efect tonifiant pentru piele, loțiuni pentru
piele de uz cosmetic, fond de ten iluminator
pentru piele, creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), ser calmant pentru
piele (produs cosmetic), preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, șervețele îmbibate
cu agenți de luciu pentru piele, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, plasturi cosmetici care conțin preparate
cu ecran solar și protecție solară destinate
utilizării pe piele, farduri, fard gras, farduri
cosmetice, fard de pleoape, cretă de fardat,
fard de obraz, farduri pentru ochi, farduri de
sprâncene, farduri de obraz, farduri pentru
pleoape, fard de obraz lichid, fard cremos de
obraz, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, farduri pentru obraz
și buze, palete cu farduri de ochi, fard pentru
efect de pleoapă dublă, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, farduri de
pleoape sub formă de creioane și pudră, ojă
creion, creioane dermatografe, creioane pentru
obraz, creioane pentru buze, creioane pentru
sprâncene, creioane pentru ochi, creioane
pentru gene, creioane de uz cosmetic, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de conturare a buzelor,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
creioane de ochi de uz cosmetic, hârtie
abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
suporturi pentru hârtie abrazivă pentru ascuțirea
creioanelor de desen, gene, gene false, vopsele
pentru gene, produse cosmetice pentru gene,
mascara pentru gene lungi, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru fixarea
genelor false, parfumuri, săpunuri parfumate,
parfumuri naturale, parfumuri lichide, parfumuri
solide, uleiuri parfumate, spray parfumat pentru
casă, baze pentru parfumuri de flori, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, parfumuri de
camera sub formă de spray, balsam pentru
cuticule, uleiuri de cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
produse pentru înmuierea cuticulelor, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de geluri, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1421

administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata in legatura cu preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, aparate de iluminat și reflectoare,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 07622 (111)182088
(151) 21/10/2021
(732) SC ADE STIL CONCEPT SRL,

STR. TREI BRAZI NR. 15,
CONSTRUCȚIA C2, CAM. 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ADE STIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
09.05.25

clase:
44. Servicii de saloane de înfrumusețare,
servicii de atomoterapie, coafură, implanturi
de păr, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătății, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
masaj, servicii de sauna, servicii de solarii,
servicii de machiaj.

───────

(210) M 2021 07631 (111)182089
(151) 21/10/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one MAMAIA NORD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12; 26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii

(591) Culori revendicate: galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone281C), alb
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privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor

imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de lucrări de
construcții de inginerie civilă, instalare de schele
pentru construcții, consultații pentru construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.

───────
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(210) M 2021 07634 (111)182033
(151) 22/10/2021
(732) ACE GUARD SECURITY SRL,

ALEEA VERGULUI NR. 4 BL. 15
SC. B, ET. 7 AP. 68, INTERFON 78,
BUCURESTI, 120203, ROMANIA

(540)

ACE GUARD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
juridice, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 07636 (111)182032
(151) 22/10/2021
(732) INTERN FORCE SECURITY,

(540)

INTERN FORCE SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte.

───────

(210) M 2021 07638 (111)182031
(151) 22/10/2021
(732) SPECTRUM GUARD SECURITY

SRL, ALEEA VERGULUI NR.
4, BL. 15, SC. B, ET. 7, AP. 68,
INTERFON 78, BUCUREŞTI,
120203, ROMANIA

(540)

SPECTRUM
GUARD SECURITY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte.

───────

(210) M 2021 07647 (111)182090
(151) 22/10/2021
(732) MABICRI SRL, BVD. REPUBLICII

NR. 263, BL. B2, SC. A, ET. 3, AP.
20, JUDETUL VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, INT. 91. C,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BAMY BAMY

ALEEA VERGULUI NR. 4 BL. 15
SC. B, ET. 7 AP. 68, INTERFON 78,
BUCURESTI, 120203, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comercializarea (vânzarea en
gros şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și
accesorii pentru copii, femei și bărbați, precum
și jocuri și jucării pentru copii (cu excepția
transportului) în special prin intermediul unui
magazin online, prezentarea pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web,
magazin online sau platforme specializate proprii
sau terţe, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă si consultanţă comercială, servicii de
agentii de import-export, publicitate, marketing
și promovare prin toate mijloacele inclusiv on-
line într-o reţea computerizată, servicii oferite de
magazine online şi lanţuri de magazine.

───────

(210) M 2021 07658 (111)182091
(151) 22/10/2021
(732) ROMPRIX EXIM SRL, STR.

POET GEORGE TARNEA NR. 74,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROMPRIX Specialistul
în ... ETICHETĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.15.01;
24.15.17; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Imprimante de mana pentru etichete
(articole de birou), masini de tiparit etichete
de uz menajer sau de birou, panglici pentru
imprimante de mana pentru etichete (articole
de birou), etichetatoare, aparate manuale pentru
etichetare, etichete din hartie sau carton,
etichete autoadezive din hârtie sau carton,
etichete termice din hârtie sau carton, etichete
autocolante din hârtie sau carton, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton, etichete de pret
din hârtie sau carton, masini de etichetare pentru
birou, etichete din hârtie sau carton.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților
de etichete de toate tipurile, etichetatoare,
mașini de etichetare, precum și de mașini,
utilaje, aparatură si accesorii de și pentru tipărit
etichete (exceptând transportul lor), publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
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inclusiv online, prezentarea produselor pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, inclusiv on line prin intermediul unui
site web, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, astfel încât terții să le cunoască şi să
le achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru aceste
produse, informații şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naționale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistență si consultanță comercială, servicii
de agenții de import-export, administrare de
afaceri, servicii oferite de lanțuri de magazine si
magazine on-line.

───────

(210) M 2021 07660 (111)182048
(151) 22/10/2021
(732) S.C. IT MARKET S.R.L.,

BULEVARDUL DECEBAL NR.1,
BL. H2, SCARA 2, ET 5, AP.51,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUDEŢ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

SPARTAN sport

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Biciclete, biciclete motorizate, biciclete
pliabile, biciclete sport, biciclete tandem,
biciclete electrice, biciclete cu pedale,
motoare de biciclete, biciclete pentru copii,

angrenaje pentru biciclete, biciclete de munte,
componente pentru biciclete, respectiv lanțuri,
frâne (componente ale bicicletelor), lanțuri
(componente ale bicicletelor), remorci pentru
biciclete (riyakah), schimbătoare de viteze
pentru biciclete, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale (vehicule), trotinete de zăpadă tip sanie.
22. Corturi, prelate pentru corturi, corturi pentru
alpinism, corzi pentru corturi, corturi (nu
pentru camping), corturi (copertine) pentru
rulote, corturi realizate din materiale textile,
corturi pentru alpinism sau camping, corturi
pentru pescuitul cu undița, corturi folosite ca
anexe la vehicule, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate.
25. Hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze sport,
jachete sport, echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte), maiouri sportive,
pantaloni sportivi, cămăși stil sport, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte de sport, pantofi de
sport, șorturi pentru sport, îmbrăcăminte pentru
sport, treninguri (pentru sport), pantaloni de
sport, șosete pentru sport, maiouri pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, încălțăminte, nu
pentru sport, costume sportive pentru jogging,
tricouri sportive fără mâneci, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, șepci și căciuli
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
și șorturi pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, bustiere sport care absorb umezeala,
pantaloni matlasați de uz sportiv, uniforme pentru
sporturi de contact, crampoane pentru atașare
pe încălțămintea sport, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, articole sportive
pentru acoperit capul (cu excepția căștilor),
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, încălțăminte pentru
alergare, încălțăminte de stradă, încălțăminte
de atletism, încălțăminte pentru antrenament,
tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate, tricouri
pentru fotbal, tricouri de fotbal, tricouri tip
polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal,
ghete de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci
sportive, mănuși, mănuși pentru motocicliști,
mânuși pentru condus, mănuși pentru cicliști,
mănuși de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși
de schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (eșarfe pentru gât)., pantaloni scurți
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             #002F67), roşu (HEX #BE1E2D)
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pentru box, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), clăpari pentru snowboard, mănuși
pentru snowboard, mănuși cu un deget pentru
snowboard, genți adaptate special pentru
cizme de vânătoare, încălțăminte impermeabilă,
încălțăminte de lucru, încălțăminte pentru
alergare, încălțăminte pentru volei, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte pentru munte, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte de plajă, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte din vinil, încălțăminte pentru
alpinism, încălțăminte pentru apă, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte de atletism,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
antrenament, tălpi de încălțăminte, căpute
de încălțăminte, branțuri pentru încălțăminte,
încălțăminte de stradă, articole de încălțăminte,
încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), încălțăminte pentru
timpul liber, încălțăminte, nu pentru sport,
accesorii metalice pentru încălțăminte, șosete
joase pentru încălțăminte, balerini (încălțăminte
de damă), încălțăminte de plajă și sandale,
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
articole de încălțăminte pentru plajă,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
sport cu talpă ortopedică, încălțăminte pentru
munte (cizme de alpinism), crampoane
pentru atașare pe încălțămintea sport, huse
pentru încălțăminte, cu excepția celor de uz
medical, îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, încălțăminte de schi și snow-board și
părți ale acestora.
28. Mingi pentru sport, echipamente pentru
sport, articole de sport, mingi de sport, discuri
pentru sport, mingi (articole sportive), protecții
inghinale pentru sportivi (articole sportive), mingi
gonflabile pentru sport, plase (articole de sport),
trambuline (articole de sport), sănii (articole de
sport), bănci de uz sportiv, ținte pentru uz sportiv,
echipament sportiv de jucărie, mingi pentru
practicarea sporturilor, mănuși confecționate
special pentru sport, genți adaptate articolelor de
sport, articole și echipament de sport, măști de
față pentru sport, protecții de piept pentru sport,
protecții de corp pentru sport, protecții de umeri
pentru sport, protecții de mâini pentru sport,
protecții utilizate în activități sportive, rășină
folosită de către sportivi, plase folosite cu scopuri
sportive, mingi pentru sporturi cu rachetă,
huse adaptate pentru articole de sport, arme
pentru paintball (articole sportive), plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, genți adaptate

special pentru echipamente sport, articole de
gimnastică și de sport, protecții de antebraț
(articole de sport), apărători de tibie (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării de
lemn, jucării robot care se transformă, jucării,
jocuri și articole de joacă, jucării de construit
care se îmbină, vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), porți pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal, mănuși de fotbal, mingi de fotbal,
echipament pentru fotbal, mingi medicinale,
mingi de joacă, mingi de tenis, pompe pentru
mingi, mingi de handbal, mingi de polo,
mingi de antrenament, mingi pentru gimnastică,
mingi de plajă, mingi de rugbi, mingi de
baschet, mingi de joc, mingi pentru jocuri, jocuri
sportive, mănuși de box, mănuși pentru karate,
mănuși pentru ridicarea de greutăți, biciclete
de jucărie, biciclete statice de antrenament,
trotinete (jucări), skateboarduri, skateboarduri
(echipament recreativ), jocuri, jocuri electronice,
jocuri mecanice., mese pentru tenis de masă,
mănuși de box, saci de box, jucării pentru
boxat, saci de box gonflabili, pivoturi pentru
saci de box, aparate de interior pentru fitness,
roți pentru exerciții abdominale pentru fitness,
planșe înclinate pentru întinderi, în scop de
fitness, ținte pentru jocul darts, jocuri electronice
de darts, dulapuri pentru jocul de darts, săgeți
pentru jocul de darts, articole pentru jocul de
darts, fluturași de fleșete pentru jocul de darts,
vârfuri de fleșete pentru jocul de darts, tije de
fleșete pentru jocul de darts, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), bucăți de material care se pot prinde
pe o suprafață corespunzătoare pentru a fi
utilizate ca ținte pentru jocul de darts, corturi
de joacă, corturi de jucărie, corturi de joacă
pentru interior, jetoane de poker, mașini de
pocher (poker), patine, patine cu rotile, patine
de gheață, patine cu role în linie, lame pentru
patine de gheață, patine cu rotile de jucărie,
patine de hochei pe gheață, plăci de snowboard,
dispozitive de fixare pentru snowboard-uri, genți
de bowling, genți pentru schiuri, suporturi pentru
genți de golf, genți adaptate articolelor de
sport, genți pentru mingi de fotbal, genți de
tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
special pentru echipamente sport, genți adaptate
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pentru transportul accesoriilor sportive, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
adaptate pentru transportul plăcilor de surf, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genți pentru
crose de hochei pe gheață, genți pentru crose
de golf, cu sau fără roți, etichete din piele pentru
genți pentru crose de golf.
35. Managementul afacerilor sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare
de expoziții comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,

consultanță privind managementul cluburilor
de fitness, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.
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gatit, legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème

tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1429

sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,

cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────
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(210) M 2021 07663 (111)182093
(151) 22/10/2021
(732) BENIAMIN MARINESCU, STR.

13 DECEMBRIE, NR. 89, JUDEŢ
TIMIŞ, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BENFAST

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de fast-fooduri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 07679 (111)182116
(151) 25/10/2021
(732) S.C. BEROE GAMES S.R.L,

STRADA NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C1, ET. 1, BIROUL
NR. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51 ET. 1, SC. A, AP. 4, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Life is a game Play it!

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, organizare
economica şi organizatorică de proiect, activităţi
de administrare si de birou pentru societăți
şi uniuni, producție publicitara atât online, cat
si in spatii dedicate, personalizare obiecte,
bannere, afișe, servicii de promovare și
publicitate, servicii de consultanță în afaceri,
servicii ale unui ofertant de franciză pentru
organizatori de turniruri, și anume consultanță
comercială și management de servicii la
planificarea, amenajare și derularea de turniruri,
evenimente de divertisment și pentru timpul liber,
comercializare de evenimente sportive si de
călătorie, sponsorizare în formă de consultanță
antreprenorială pentru firme inclusiv organizarea
și derularea de evenimente și/sau proiecte
de marketing, activități administrative de birou
pentru firme, companii și asociații, publicitate,
marketing, sponsorizare sub formă de publicitate
pentru promoții de vânzare, închiriere și
utilizare de automate de divertisment, mașini
pentru jocuri, automate de sport, automate de

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#327647)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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informații, tonomate, jocuri electronice, aparate
de jocuri, aparate de sport, automate de cazinou,
mese de ruletă și mese pentru jocuri de
cărți, publicitate, marketing, prin utilizarea de
automate de divertisment, automate de joc,
automate de sport, automate de informații,
tonomate, jocuri electronice, aparate de joc și
aparate sportive, consultanță profesională în
afaceri și tehnică cu privire la construcția de
localuri, săli de jocuri, săli de sport și cazinouri,
exploatarea de echipamente cu automate de
divertisment, automate de jocuri, automate de
sport, automate de informații, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc și aparate de sport,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive.
38. Telecomunicaţii, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
comunicații prin radio, servicii de radiodifuziune,
servicii de comunicații pentru accesarea unei
baze de date, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, servicii de
redirecționare a site-urilor web, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, colectare
și transmitere de mesaje electronice, transmisie
de programe radio, furnizarea accesului la
platforme pe internet, servicii de radiodifuziune
prin internet, transmisie de informații digitale,
servicii de radiodifuziune, servicii de comunicații
între băncile de date, difuzare de date,
transmitere de date pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, transmisie de podcasturi.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, închirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri de
noroc, organizarea de loterii, furnizarea de
jocuri pe internet, inclusiv on-line șl sub formă
de aplicații pentru telefoane inteligente, jocuri
online (din rețea), furnizare de conținut de
divertisment și/sau educațional nedescărcabil
pentru aplicații pentru dispozitive mobile și
calculatoare, furnizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicațiilor pentru
telefoane inteligente, exploatarea de cazinouri
sau cazinouri de jocuri, respectiv operarea de
birouri de pariuri, servicii ale sălilor și a locațiilor
cu jocuri de noroc și/sau cazinouri online pe
internet și case de pariuri, jocuri de noroc pentru
internet, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de informare
privind jocurile de noroc, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc, servicii de divertisment

cu aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, coordonare
de jocuri de noroc pentru mai mulți jucători,
furnizare de instalaţii de săli de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(maşini de jocuri).
43. Servicii de cazare temporară, săli de jocuri
şi cazinouri, servicii de alimentaţie publică,
servicii ale barurilor, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2021 07686 (111)182034
(151) 25/10/2021
(732) SC CRIDARO SHOP SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 9, BL. 10
SC. A ET. 5 AP. 33, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CRIDARO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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12. Vehicule.
───────

(210) M 2021 07687 (111)182019
(151) 25/10/2021
(732) EMANOIL DANIEL GREGORY,

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

EL DECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de expoziție pentru marfă cu scop
comercial sau publicitar, desfășurare de vânzări
prin licitație, furnizare de servicii online de
licitație, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, administrarea vânzărilor, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, regruparea în avantajul
terţilor în magazine specializate a produselor de
mobilier de interior, tablouri, statuete, porţelanuri,
sticlărie şi produse de amenajare interioară
(exceptând transportul lor).
42. Servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, consultanță privind
alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), furnizarea
unui site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare.

───────

(210) M 2021 07688 (111)182094
(151) 25/10/2021
(732) ANA MARIA ELENA NEDELCU,

DRM. MANASTIREA VARATEC,
NR.24, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DERMASPA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

26.02.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii oferite de saloane de îngrijire a
pielii, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii
oferite de saloane de frumusețe, refacerea
părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, servicii de epilare
cu laser, servicii de epilare corporală cu ceară
pentru persoane, servicii de epilare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de consultanță

STR.SERGENT MAJOR CARA
ANGHEL NR.10, BL.C5, SC.1, ET.6,
AP.28, SECTOR 6, BUCURESTI, 
ROMANIA
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în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de bronzat prin pulverizare, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire
a unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de micropigmentare, servicii de
liposucție, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii furnizate de
saloane de slăbire, servicii de tratare a celulitei,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru ten, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
servicii de tratament pentru păr, servicii de
tratament cu laser pentru creșterea părului,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cosmetic
cu laser pentru varicozități, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
laser pentru ciupercă unghială, servicii de
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
servicii de tratament cosmetic, spălarea părului
cu șampon, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la îndepărtarea
celulitei, servicii medicale, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, servicii de chirurgie
estetică, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie plastică, consiliere medicală
în domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,

consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere în domeniul
imunologiei, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consultanță cu privire
la teste de auz, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, consultații
medicale, depistare medicală (screening),
depistare medicală (screening) referitoare la
cord, depistarea consumului de droguri pentru
angajare, diagnosticarea bolilor, depistarea
osteoporozei, efectuarea examenelor medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, efectuare
de studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, examinarea medicală
a persoanelor, implantarea părului, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
în domeniul pierderii în greutate, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații prin internet în domeniul diabetului,
furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de servicii medicale,
îngrijire paliativă, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
analiză a urinei, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii chiropractice
pentru adulți, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, screening
de adn pentru scopuri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de bancă de celule
stem, servicii de bancă de celule pentru culturi
de celule destinate transplanturilor medicale,
servicii de asistență medicală pediatrică, servicii
de asistentă pentru persoanele în vârstă, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de analize medicale, servicii de control
fizic, servicii de consiliere medicală, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii de
stomatologie estetică.

───────
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(210) M 2021 07693 (111)182095
(151) 25/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLĂDIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)

BAGHERA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, erbicide.

───────

SRL, STR. MAREȘAL
ALEXANDRU AVERESCU, NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP. 4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Docendo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
26.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Cursuri de pregătire în medicină, furnizare
de cursuri de instruire online, educație și
instruire, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații referitoare la cărți, furnizare de cursuri
educaționale, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, creare
(redactare) de podcast-uri, servicii de editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, servicii de editare
de texte scrise, servicii de editare de publicații,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile
altele decât cele cu scop publicitar, furnizare de
publicații electronice online, altele decât cele cu
scop publicitar nedescărcabile, publicare de cărți
educative, productie de podcasturi.

───────

(210) M 2021 07715 (111)182097
(151) 26/10/2021
(732) VNX WINE EXPERT SRL, STR.

DRUMUL SABARENI NR 24-26,
CORP ADMINISTRATIV, ETAJ 2,
BIROU COD 1A204I, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060647, ROMANIA

(540)

BIBLIOTECA DE VINURI

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 20.07.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
#50469d),verde (HEX #209ba2), 
albastru (HEX#4787b5)

(591) Culori revendicate: roşu închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2021 07713 (111)182096
(151) 26/10/2021
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES
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(210) M 2021 07717 (111)182098
(151) 26/10/2021
(732) TO THE MOON SRL, STR.

EPISCOP AUGUSTIN PACHA
NR.2, PARTER, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LifeBowls

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 05.07.10;
05.07.15; 05.07.22; 05.09.01; 26.11.03;
29.01.02; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de local public, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 07725 (111)182117
(151) 26/10/2021
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

BLD. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR.7A, CORP
A, ET.11, AP. 35, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

THE MOBILE SPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Reparații de telefoane, instalarea și
repararea telefoanelor, reparare și întreținere de
telefoane inteligente, servicii de încărcare de
baterii la telefoane mobile.

───────

(210) M 2021 07726 (111)182099
(151) 26/10/2021
(732) MITSUBISHI CORPORATION,

3-1, MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.03

(591) Culori revendicate: galben
(HEX#d7e0438), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Cazane cu motoare cu abur, tuburi de cazan,
turbine cu abur/turbine cu gaz pentru uz terestru
si maritim, turbine cu apa, turbine eoliene,
sisteme generatoare de energie, instalatii/
centrale/uzine cu ciclu combinat, instalații/
centrale/uzine de energie geotermala, instalatii/
centrale/uzine de cogenerare, instalatii/centrale/
uzine de energie eoliana, instalatii/centrale/
uzine de energie nucleara si echipamente
conexe, aparate de decontaminare pentru
utilizare in instalatii/centrale/uzine de energie
nucleara, motoare pentru uz industrial/maritim si
agricol, motoare diesel cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, motoare cu aburi, motoare cu
reacție, motoare pentru ambarcațiuni, injectoare
pentru motoare, dispozitive de aprindere pentru
motoare, supape pentru motoare, generatoare
de energie electrica, generatoare de motoare
diesel, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre, turbocompresoare,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehicule terestre, mecanisme de comandă
pentru motoare, pompe, pompe centrifuge,
pompe de vid turbo- moleculare, suflante
pentru compresia / evacuarea și transportul
gazelor, aparate pentru separarea gazelor prin
adsorbție oscilanta prin presiune, compresoare
pentru aer condiționat și frigidere, unități de
condensare, centrifuge de purificare a uleiului și
alte centrifuge, purificator de ulei, filtru cu tambur
rotativ, filtru basculant de înclinare orizontala
filtre automate cu autocurățare, reactoare
chimice și aparate chimice conexe, malaxoare,
autoclave, schimbătoare de căldură, colectoare
de nămol, instalații/ uzine de acid sulfuric,
intalatii/uzine de poliacetale, instalatii/uzine de
extracție continuă a uleiului comestibil, instalatii/
uzine de sinteză a formalinei, instalații/ uzine de
etilenă, instalatii/uzine de negru de fum, mașini-
unelte, aparate pentru prelucrarea cu dispozitive
de control computerizate, unelte de tăiat, flori de
burghiu, tije de foraj, unelte carbidice, matrite,
rotoare, mașini de șlefuit, mașini de frezat, poduri
rulante, macarale de moară, macarale pentru
containere, macarale de transfer, macarale
plutitoare, macarale de cățărat, descărcătoare,
încărcătoare, macarale derrick, transportoare
cu bandă, aparate de manipulare pentru
încărcare și descărcare, mașini de fabricat
fier si otel, laminoare, mașini pentru formarea
materialelor plastice, vulcanizatoare pentru
anvelope, mașini pentru textile, mașini pentru
fabricarea și transformarea hârtiei, mașini de
ambalat alimente, mașini de ambalat sub vid,
echipamente de îmbuteliere și conservare,

umpluturi pentru sticle, curățători pentru sticle,
umpluturi pentru cutii, cusători pentru cutii
mașini de presat de uz industrial, mașini de
imprimat, prese offset, prese offset web, mașini
de spălat (rufe), roboti pentru uz industrial,
unitati de foraj marin (offshore), instalatii (uzine)
de producție de petrol și gaze, instalații
(uzine) de distribuție si depozitare de petrol,
mașini de construcții, escavatoare hidraulice,
mașini pentru pavarea drumurilor, mașini pentru
construcții de drumuri, mașini de reciclare a
suprafeței rutiere, gredere cu motor, mașini
de forat, burghie pe senile, mașini scut (de
protecții), echipamente hidraulice, ambreiaje,
altele decât cele pentru vehicule terestre, unități
de carburator, transmisii de energie, cutii de
viteze / reductoare altele decât cele pentru
vehicule terestre, convertizoare de cuplu, arcuri,
mașini agricole, tractoare agricole, cultivatoare
rotitoare, cultivatoare cu motor, combina de
recoltat, combina de treierat, transplantatoare
de paddy, seceratori si mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon mașini pentru
uscarea cerealelor, decorticatoare, elevatoare,
scări rulante, trotoare mobile, mașini de cusut
industriale, motoare de ambreiaj pentru mașini
de cusut, motoare de ambreiaj, motoare
electrice, generatoare, unitate de injecție
controlata electronic, distribuitoare pentru
motoarele vehiculelor, bobine de aprindere
pentru automobile, unitate de carburator de
feedback controlata electronic, bobine de
aprindere, ignitori, mașini de purificarea apei,
generatoare pentru turbine cu abur, motoare cu
angrenaj, pompe pentru acasă, mașini de ridicat,
demaroare pentru motoare pentru vehicule,
comutatoare, corpul clapetei de accelerație
controlat electronic pentru vehicule, mașini cu
descărcare electrică, aparate cu fascicul de
cluster ionizat, mașini cu cleme cilindrice, sudori/
aparate de sudura de cusături, mașini de încălzit
cu inducție pentru fier și oțel, robot industrial
pentru aparate de intindere, regulatoare,
supape magnetice, mașini de tracțiune fără
angrenaje, ventilatoare pentru motoare, pompe
de vid rotative pentru ulei, aeratoare, mașini
pentru fabricarea căldurii, mașini de cusut
cu control electric, startere pentru motoare,
servomotoare pentru mașini de cusut, excitatori
fără perii, dinam, generatoare cu hidro turbine,
generatoare de modulare a lățimii impulsurilor,
malaxoare electrice pentru casă, mașini de
spălat acasa, mașini de călcat, mașini electrice
de bucătărie, filtru de ulei pentru vehicule, filtru
de aer pentru vehicule, pistoane de motor,
imprimante 3D, inele O (parti de mașini),
inele de ungere(parti de mașini), garnituri pentru
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motoarele cu combustie interna, garnituri din
metal pentru motoarele vehiculelor, garnituri,
nemetalice, pentru motoarele vehiculelor,
aspiratoare electrice, servomotoare, mașini
de prelucrare cu laser pentru automatizarea
fabricii, generatoare pentru turbine, benzi rulante
(moving pavements), generatoare acționate cu
energie solara, actuatoare pentru vehicule,
drivere de injecție pentru vehicule terestre,
magnetouri pentru vehicule terestre, mașini
și scule pentru prelucrarea metalelor, mașini-
unelte pentru prelucrarea metalelor, mașini de
taiat, unelte de taiat pentru utilaje, capete de
găurit (parti de mașini), mașini de găurit (parti de
mașini, vârfuri de burghiu (parii de mașini), freze
cu coada (parii de mașini), lame (parii de mașini),
mașini de frezat (pentru prelucrarea metalului),
bormasini (pentru prelucrarea metalului), freze-
modul (masini-unelte), inserții de tăiere si vârfuri
de taiere pentru utilizarea cu unelte de taiere,
unelte manual motorizate, mașini de găurit si
sfredele (manuale), unelte din carbură cimentată
(mașină), unelte de taiat din carbură cimentată,
vârfuri din carbura cimentata, scule de tăiere
cBN (nitrură de bor cubică) sinterizate, unelte de
taiat cu diamant pentru mașini, unelte de taiat
metale cu vârf de diamant, vârfuri de burghie cu
diamant pentru mașini, unelte de taiat cu diamant
sinterizate, matrite si stante pentru formarea
metalului, dispozitive de susținere pentru masini-
unelte, robinete (masini-unelte), mandrine (parti
de mașini), pietre de șlefuit (parti de mașini),
mandrine de prindere (parti de mașini), suporturi
de unelte (parii de mașini), osii (parti de
mașini), aparate si mașini pentru formarea
metalelor primare, aparate si mașini pentru
formarea metalelor secundare, prese mecanice
(pentru prelucrarea metalelor), mașini de forjat,
masini pentru formarea firelor metalice, mașini
si aparate de minerit, mașini pentru exploatări
miniere, placi pentru imprimare, mașini si
aparate pentru imprimarea plăcilor.
12. Aeronave și sisteme spațiale, motoare
rachetă, nave, nave de pasageri, nave de marfă,
cisterne, suporturi pentru transport, ambarcațiuni
de lucru, unități de ancorare pentru nave,
avioane de afaceri, elicoptere de transport,
vehicule de lansare, aero motoare, mașini de
pasageri, mașini sport, autobuze, camioane,
tractoare, remorci, vagoane, autodube,
motociclete, atase, vehicule electrice, camioane
motostivuitoare, autobasculante, ambulanțe,
motoare și motoare pentru vehicule, sasiuri
pentru vehicule, caroserii pentru vehicule,
anvelope și roți pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, suspensii pentru vehicule, scaune
pentru vehicule, huse de scaun pentru

vehicule, parbrize pentru vehicule, oglinzi pentru
vehicule, bari de protecție pentru vehicule,
uși pentru vehicule, sistem de direcție pentru
vehicule, volane pentru vehicule, stergătoare
pentru vehicule, huse pentru vehicule, pompe
de aer pentru vehicule, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, semnalizatoare de
direcție pentru vehicule, arcuri pentru vehicule,
convertizoare pentru vehicule, ambreiaje pentru
vehicule, bobine de aprindere pentru vehicule,
distribuitoare pentru autovehicule, transmisii
pentru vehicule, transmisie automată controlata
electronic pentru vehicule, suspensie controlata
electronic pentru vehicule, ambreiaje de putere
pentru vehicule, motoare de tracțiune și unitate
de angrenaj pentru vehicule, masinute de
golf, curățătoare auto, aparate de geamuri
electrice pentru vehicule, motoare electrice
pentru vehicule, supapă de recirculare a gazelor
de eșapament pentru vehicule, corpul clapetei
de accelerație pentru vehicule, regulatoare /
reglaje pentru vagon, frâne antiderapante,
alternatoare pentru vehicule, motoare de pornire/
demaroare pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, aparate airbag pentru vehicule,
pompe de combustibil pentru vehicule, filtre de
aer pentru vehicule, filtre de ulei pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, actuator turbo pentru
vehicule, actuator/servomotor de sincronizare a
supapei variabile pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 07727 (111)182100
(151) 26/10/2021
(732) MITSUBISHI CORPORATION,

3-1, MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MITSUBISHI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Cazane cu motoare cu abur, tuburi de cazan,
turbine cu abur/turbine cu gaz pentru uz terestru
si maritim, turbine cu apa, turbine eoliene,
sisteme generatoare de energie, instalatii/
centrale/uzine cu ciclu combinat, instalații/
centrale/uzine de energie geotermala, instalatii/
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centrale/uzine de cogenerare, instalatii/centrale/
uzine de energie eoliana, instalatii/centrale/
uzine de energie nucleara si echipamente
conexe, aparate de decontaminare pentru
utilizare in instalatii/centrale/uzine de energie
nucleara, motoare pentru uz industrial/maritim si
agricol, motoare diesel cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, motoare cu aburi, motoare cu
reacție, motoare pentru ambarcațiuni, injectoare
pentru motoare, dispozitive de aprindere pentru
motoare, supape pentru motoare, generatoare
de energie electrica, generatoare de motoare
diesel, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre, turbocompresoare,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehicule terestre, mecanisme de comandă
pentru motoare, pompe, pompe centrifuge,
pompe de vid turbo-moleculare, suflante
pentru compresia / evacuarea și transportul
gazelor, aparate pentru separarea gazelor prin
adsorbție oscilanta prin presiune, compresoare
pentru aer condiționat și frigidere, unități de
condensare, centrifuge de purificare a uleiului și
alte centrifuge, purificator de ulei, filtru cu tambur
rotativ, filtru basculant de înclinare orizontala
filtre automate cu autocurățare, reactoare
chimice și aparate chimice conexe, malaxoare,
autoclave, schimbătoare de căldură, colectoare
de nămol, instalații/ uzine de acid sulfuric,
intalatii/uzine de poliacetale, instalatii/uzine de
extracție continuă a uleiului comestibil, instalatii/
uzine de sinteză a formalinei, instalații/ uzine de
etilenă, instalatii/uzine de negru de fum, mașini-
unelte, aparate pentru prelucrarea cu dispozitive
de control computerizate, unelte de tăiat, flori de
burghiu, tije de foraj, unelte carbidice, matrite,
rotoare, mașini de șlefuit, mașini de frezat, poduri
rulante, macarale de moară, macarale pentru
containere, macarale de transfer, macarale
plutitoare, macarale de cățărat, descărcătoare,
încărcătoare, macarale derrick, transportoare
cu bandă, aparate de manipulare pentru
încărcare și descărcare, mașini de fabricat
fier si otel, laminoare, mașini pentru formarea
materialelor plastice, vulcanizatoare pentru
anvelope, mașini pentru textile, mașini pentru
fabricarea și transformarea hârtiei, mașini de
ambalat alimente, mașini de ambalat sub vid,
echipamente de îmbuteliere și conservare,
umpluturi pentru sticle, curățători pentru sticle,
umpluturi pentru cutii, cusători pentru cutii
mașini de presat de uz industrial, mașini de
imprimat, prese offset, prese offset web, mașini
de spălat (rufe), roboti pentru uz industrial,
unitati de foraj marin (offshore), instalatii (uzine)
de producție de petrol și gaze, instalații
(uzine) de distribuție si depozitare de petrol,

mașini de construcții, escavatoare hidraulice,
mașini pentru pavarea drumurilor, mașini pentru
construcții de drumuri, mașini de reciclare a
suprafeței rutiere, gredere cu motor, mașini
de forat, burghie pe senile, mașini scut (de
protecții), echipamente hidraulice, ambreiaje,
altele decât cele pentru vehicule terestre, unități
de carburator, transmisii de energie, cutii de
viteze / reductoare altele decât cele pentru
vehicule terestre, convertizoare de cuplu, arcuri,
mașini agricole, tractoare agricole, cultivatoare
rotitoare, cultivatoare cu motor, combina de
recoltat, combina de treierat, transplantatoare
de paddy, seceratori si mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon mașini pentru
uscarea cerealelor, decorticatoare, elevatoare,
scări rulante, trotoare mobile, mașini de cusut
industriale, motoare de ambreiaj pentru mașini
de cusut, motoare de ambreiaj, motoare
electrice, generatoare, unitate de injecție
controlata electronic, distribuitoare pentru
motoarele vehiculelor, bobine de aprindere
pentru automobile, unitate de carburator de
feedback controlata electronic, bobine de
aprindere, ignitori, mașini de purificarea apei,
generatoare pentru turbine cu abur, motoare cu
angrenaj, pompe pentru acasă, mașini de ridicat,
demaroare pentru motoare pentru vehicule,
comutatoare, corpul clapetei de accelerație
controlat electronic pentru vehicule, mașini cu
descărcare electrică, aparate cu fascicul de
cluster ionizat, mașini cu cleme cilindrice, sudori/
aparate de sudura de cusături, mașini de încălzit
cu inducție pentru fier și oțel, robot industrial
pentru aparate de intindere, regulatoare,
supape magnetice, mașini de tracțiune fără
angrenaje, ventilatoare pentru motoare, pompe
de vid rotative pentru ulei, aeratoare, mașini
pentru fabricarea căldurii, mașini de cusut
cu control electric, startere pentru motoare,
servomotoare pentru mașini de cusut, excitatori
fără perii, dinam, generatoare cu hidro turbine,
generatoare de modulare a lățimii impulsurilor,
malaxoare electrice pentru casă, mașini de
spălat acasa, mașini de călcat, mașini electrice
de bucătărie, filtru de ulei pentru vehicule, filtru
de aer pentru vehicule, pistoane de motor,
imprimante 3D, inele O (parti de mașini),
inele de ungere(parti de mașini), garnituri pentru
motoarele cu combustie interna, garnituri din
metal pentru motoarele vehiculelor, garnituri,
nemetalice, pentru motoarele vehiculelor,
aspiratoare electrice, servomotoare, mașini
de prelucrare cu laser pentru automatizarea
fabricii, generatoare pentru turbine, benzi rulante
(moving pavements), generatoare acționate cu
energie solara, actuatoare pentru vehicule,
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drivere de injecție pentru vehicule terestre,
magnetouri pentru vehicule terestre, mașini
și scule pentru prelucrarea metalelor, mașini-
unelte pentru prelucrarea metalelor, mașini de
taiat, unelte de taiat pentru utilaje, capete de
găurit (parti de mașini), mașini de găurit (parti de
mașini, vârfuri de burghiu (parii de mașini), freze
cu coada (parii de mașini), lame (parii de mașini),
mașini de frezat (pentru prelucrarea metalului),
bormasini (pentru prelucrarea metalului), freze-
modul (masini-unelte), inserții de tăiere si vârfuri
de taiere pentru utilizarea cu unelte de taiere,
unelte manual motorizate, mașini de găurit si
sfredele (manuale), unelte din carbură cimentată
(mașină), unelte de taiat din carbură cimentată,
vârfuri din carbura cimentata, scule de tăiere
cBN (nitrură de bor cubică) sinterizate, unelte de
taiat cu diamant pentru mașini, unelte de taiat
metale cu vârf de diamant, vârfuri de burghie cu
diamant pentru mașini, unelte de taiat cu diamant
sinterizate, matrite si stante pentru formarea
metalului, dispozitive de susținere pentru masini-
unelte, robinete (masini-unelte), mandrine (parti
de mașini), pietre de șlefuit (parti de mașini),
mandrine de prindere (parti de mașini), suporturi
de unelte (parii de mașini), osii (parti de
mașini), aparate si mașini pentru formarea
metalelor primare, aparate si mașini pentru
formarea metalelor secundare, prese mecanice
(pentru prelucrarea metalelor), mașini de forjat,
masini pentru formarea firelor metalice, mașini
si aparate de minerit, mașini pentru exploatări
miniere, placi pentru imprimare, mașini si
aparate pentru imprimarea plăcilor.
12. Aeronave și sisteme spațiale, motoare
rachetă, nave, nave de pasageri, nave de marfă,
cisterne, suporturi pentru transport, ambarcațiuni
de lucru, unități de ancorare pentru nave,
avioane de afaceri, elicoptere de transport,
vehicule de lansare, aero motoare, mașini de
pasageri, mașini sport, autobuze, camioane,
tractoare, remorci, vagoane, autodude,
motociclete, atase, vehicule electrice, camioane
motostivuitoare, autobasculante, ambulanțe,
motoare și motoare pentru vehicule, sasiuri
pentru vehicule, caroserii pentru vehicule,
anvelope și roți pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, suspensii pentru vehicule, scaune
pentru vehicule, huse de scaun pentru
vehicule, parbrize pentru vehicule, oglinzi pentru
vehicule, bari de protecție pentru vehicule,
uși pentru vehicule, sistem de direcție pentru
vehicule, volane pentru vehicule, stergătoare
pentru vehicule, huse pentru vehicule, pompe
de aer pentru vehicule, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, semnalizatoare de
direcție pentru vehicule, arcuri pentru vehicule,

convertizoare pentru vehicule, ambreiaje pentru
vehicule, bobine de aprindere pentru vehicule,
distribuitoare pentru autovehicule, transmisii
pentru vehicule, transmisie automată controlata
electronic pentru vehicule, suspensie controlata
electronic pentru vehicule, ambreiaje de putere
pentru vehicule, motoare de tracțiune și unitate
de angrenaj pentru vehicule, masinute de
golf, curățătoare auto, aparate de geamuri
electrice pentru vehicule, motoare electrice
pentru vehicule, supapă de recirculare a gazelor
de eșapament pentru vehicule, corpul clapetei
de accelerație pentru vehicule, regulatoare /
reglaje pentru vagon, frâne antiderapante,
alternatoare pentru vehicule, motoare de pornire/
demaroare pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, aparate airbag pentru vehicule,
pompe de combustibil pentru vehicule, filtre de
aer pentru vehicule, filtre de ulei pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, actuator turbo pentru
vehicule, actuator/servomotor de sincronizare a
supapei variabile pentru vehicule.

───────

GRAMA, STR. EUGEN IONESCO
NR. 67, SC. 3, ET. 6, AP. 92, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400356,
CLUJ, ROMANIA
IOANA GRAMA 92 MEDIA S.R.L.,
STR. EUGEN IONESCO NR. 67,
SC. 3, ET. 6, AP. 92, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400356, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRAMA

(210) M 2021 07729 (111)182101
(151) 26/10/2021
(732) IOANA-FLORINA ȚĂGUREAN-
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobile (obiecte pentru decorare).
24. Lenjerie de uz casnic, prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, respectiv: sandale, ghete damă,
articole pentru acoperirea capului, respectiv:
pălării, lenjerie intimă bărbați și femei, respectiv:
chiloți tip boxeri, chiloți de damă, pijamale
de femei, bărbați, copii, îmbrăcăminte de
stradă pentru femei, bărbați, copii, respectiv:
paltoane, geci, pantaloni, rochii, topuri, costume,
fuste, pantaloni scurți, îmbrăcăminte de plajă,
respectiv: slipuri de baie/pantaloni scurți de
baie, costume de baie, îmbrăcăminte pentru
gimnastică/sport, colanți, egări.

───────

(210) M 2021 07739 (111)182102
(151) 26/10/2021
(732) EXODIGITAL SRL, STR. MIRCEA

ELIADE NR. 36B, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

startco

(531) Clasificare Viena: 03.07.21; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 07743 (111)182103
(151) 27/10/2021
(732) GEORGE IORDACHE, STR. ING.

DUMITRU TACU NR.28, BL.2,
SC.2, ET.2, AP.2C23, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

intervin UN PODCAST
DESPRE VINURI

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Fișiere digitale descărcabile (podcast),
podcast-uri descărcabile.
38. Transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting (servicii de telecomunicaţii),
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Productie de podcasturi, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#1038e0), negru

(591) Culori revendicate: alb, rosu, 
galben,visiniu
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producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție de materiale video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, producţie de podcast-
uri, creare (redactare) de podcast-uri, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune.
42. Gazduirea de podcasturi.

───────

(210) M 2021 07752 (111)182104
(151) 27/10/2021
(732) NESS PROIECT EUROPE SRL,

STR. CONULUI NR. 9, CLADIREA
C9, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NESS PROIECT EUROPE
NEW ENGINEERING
SMART SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
24.15.02

clase:
37. Servicii de construcții, consultații pentru
construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de construcții civile,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de management în construcții, realizarea

de construcţii cu caracter industrial, servicii
de construcții referitoare la clădiri de uz
industrial, reparații și întreținere de clădiri,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, instalare și întreținere de
instalații fotovoltaice.
39. Transport, transport de mărfuri, logistică de
transport.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), dezvoltare de proiecte de
construcții, amenajări interioare pentru clădiri,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design arhitectural, servicii de arhitectură,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de inginerie pentru construcții civile,
planificare pentru construcții de proprietăți,
proiectare și dezvoltare de sisteme fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 07763 (111)182105
(151) 27/10/2021
(732) SC DINU EXPEDITION SRL, STR.

SEPTIMIU SEVER NR. 11, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ADAM'S GARAGE SERVICE
AUTO & TRUCK 2020

(531) Clasificare Viena: 14.07.09; 27.07.01;
26.11.03; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale ţi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea

statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți, închiriere
de echipamente și mașini de birou, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ extemalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării

(591) Culori revendicate: alb, albastru 
închis,albastru deschis, galben
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de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți /scrierea de CV-uri
pentru terți.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, întreținerea și repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curățarea și repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
și gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea și repararea alarmelor
antifurt, întreținerea și repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curățarea coșurilor de

fum, curățarea clădirilor (interior), curățarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
mașinilor de curățare, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), repararea ceasurilor
și a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea
scutecelor, închirierea mașinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartușe de cerneală, încărcarea mașinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea mașinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puțuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curățarea uscată, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și
repararea elevatoarelor/instalarea și repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcția de fabrici, instalarea și repararea
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, întreținerea
blănurilor, curățare și reparare, instalarea
și repararea cuptoarelor, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea,
întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea ușilor și
ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuțirea cuțitelor,
spălarea rufelor, închirierea mașinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreținerea
articolelor din piele, curățare și reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcția de diguri portuare, întreținerea și
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construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, șlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, reumplerea
cartușelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea informațiilor legate de
reparații, repararea încuietorilor de siguranță,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reșaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea mașinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperișuri, protecție
anticorozivă, întreținerea și repararea seifurilor,
sablare, construcția de eșafodaje, construcția
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curățarea străzilor,
întreținerea și repararea camerelor de tezaur,
întreținerea piscinelor, întreținerea și repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcții subacvatice, reparații subacvatice,
tapițare, reparații de tapițerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
stații de distribuție a carburanților pentru
vehicule (realimentare și întreținere), întreținerea
vehiculelor, curățarea vehiculelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
construcția și repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie: studii clinice: însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computung),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță

software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii extemalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
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───────

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

QUALMONT

(Pantone 306C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice/uşi
armate, metalice, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, bronz, materiale de construcţii
din metal, construcţii din metal, ferestre batante
din metal, lanţuri metalice, fier cromat, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri pentru uşă, neelectrice, mânere metalice
pentru uşi, zăvoare metalice pentru uşi,
deschizătoare de uşi, neelectrice, tocuri de
uşi din metal/rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, uşi metalice, bare de metal trase la rece
si lustruite, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru mobile, fitinguri metalice pentru
paturi, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, role metalice pentru mobile,
porţi metalice, paleţi metalici pentru manipulare,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru deschis

(210) M 2021 07764 (111)182106
(151) 27/10/2021
(732) RAILING DESIGN SRL, BDUL.

ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calității,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații științifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

MIRCEA VODĂ NR. 42, BLOC
M14, SCARA 2 , AP 60 , ETAJ
6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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balamale metalice, feronerie/articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, zăbrele metalice/
gratii metalice, încuietori metalice, altele decât
cele electrice, jaluzele exterioare din metal, bare
cromate, pini (feronerie), mufe din metal pentru
ţevi, dopuri metalice/cepuri metalice, stâlpi
metalici, glisiere metalice pentru uşi glisante,
seifuri (metalice sau nemetalice)/case de bani
(metalice sau nemetalice), seifuri, electronice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, șuruburi metalice, broască
cu închidere automata, arcuri (feronerie),
construcţii din oţel, trepte (scări) din metal,
opritoare metalice, montanţi (componente ale
scărilor) metalici, piscine (structuri) metalice,
uşi batante din metal, elemente de fixare
metalice de perete, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, șaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, deschizători pentru
ferestre, neelectrice, închizători pentru ferestre,
neelectrice.
35. Furnizarea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială: demonstraţii cu produse, servicii de
agenţie de import-export, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a bunurilor: feronerie/accesorii/
sisteme pentru uşi, cabine duş, compartimentări
sticlă, faţade, balustrade, mâini curente, mobilier,
construcţii, copertine, porţi, garduri, sisteme
control acces, sisteme pentru iluminat mobilier
şi sisteme electrice, elemente de asamblare
şi fixare, utilaje prelucrare metal, sticla, lemn,
unelte - scule electrice, unelte şi consumabile
pentru montaj, echipament protecţie (cu excepţia
transportului acestora) permiţând clienţilor să
vadă şi să le cumpere în mod convenabil.

───────

ROMANIA SRL, STR. HOREA
NR. 8, JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PREVENTIVE
SECURITY ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 24.01.09; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.24

clase:
45. Servicii de pază și protecție.

───────

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2021 07767 (111)181947
(151) 27/10/2021
(732) PREVENTIVE SECURITY
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(210) M 2021 07771 (111)182052
(151) 27/10/2021
(732) LINEPHARMA INTERNATIONAL

LIMITED, 16 UPPER WOBURN
PLACE, LONDON, GREATER
LONDON, WC1H 0BS, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LINEPHARMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 07773 (111)182051
(151) 27/10/2021
(732) LINEPHARMA INTERNATIONAL

LIMITED, 16 UPPER WOBURN
PLACE, LONDON, GREATER
LONDON, WC1H 0BS, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GYMISO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2021 07780 (111)182107
(151) 27/10/2021
(732) VERSA VENTURE SRL, ALEEA

BRADULUI, NR. 4, BL. C6, SC.
B, AP. 24, JUDETUL VALCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA, SAT
PETREȘTI, 077067, ILFOV, ROMANIA

(540)

NION

#0b103a, #0b0f3c), negru (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), promovare computerizată
de afaceri, servicii de promovare comercială,
consultanță privind promovarea comercială,
promovarea vânzărilor pentru terți, consultanță
privind promovarea vânzărilor, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice

de   uz   uman  şi  veterinar,  plasturi,  materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
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promovare de produse și servicii pentru terți,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
consultanță privind promovarea de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de promovare a afacerilor prestate prin
telex, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de promovare a
afacerilor, furnizate prin telefon, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovarea produselor și serviciilor
terților prin distribuirea de cupoane, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, promovare de servicii financiare și de
asigurări, în numele terților, promovarea vânzării
de servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri

cu premii de fidelitate, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, publicitate exterioară,
agenții de publicitate, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de material
publicitar, concepere de logouri publicitare,
creare de texte publicitare, crearea materialului
publicitar, cronică publicitară, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de conceptii
de publicitate, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de editare și actualizare
de texte publicitare, servicii de editare post-
producție de publicitate și reclame, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, marketing
promoțional, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing pe internet, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de campanii
publicitare, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, producție
de clipuri publicitare, producție de material
publicitar, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
pregătirea de texte publicitare, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate online, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate și
reclamă, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, realizare
de materiale publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
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privind automobilele, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și reclamă, servicii
de redactie in scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzare de
materiale publicitare online, difuzare demateriale
publicitare, distribuire de texte publicitare,
furnizare de informații de marketing prin site-uri
web, servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site-uri web, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
design de site-uri web, întreținere de site-uri
web, servicii de dezvoltare de pagini web,
servicii pentru testarea utilizabilității paginilor
web, dezvoltare de pagini web pentru terți,
consultanță în materie de design web, design
de pagini principale și pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
consultanță în materie de design de pagini web,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, creare și design de site-uri web
pentru terți.

───────

(210) M 2021 07784 (111)182108
(151) 28/10/2021
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

(540)

PHONEY HAWK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.08;
16.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2021 07785 (111)182109
(151) 28/10/2021
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM

45+500, COM.SIEU-MAGHERUS,
JUDEŢ BISTRIŢA NĂSĂUD, SAT
SARATEL, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraDuct

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor respectiv supape și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, servicii de
agenţii de import-export.

───────

(210) M 2021 07787 (111)182110
(151) 28/10/2021
(732) SINEKO TRADE SRL, STR.

DOBROGEANU GHEREA NR.
14, AP. 3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ARIA EYEWEAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Produse pentru prevenirea deteriorării
lemnului, coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru
tipărire, marcare și gravare, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu,
galben, albastru
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(210) M 2021 07790 (111)182111
(151) 28/10/2021
(732) CUMPANA 1993 SRL,

ALEXANDER VAN HUMBOLDT
NR. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031472, ROMANIA

(540)

Cumpana. In echilibru.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07800 (111)182112
(151) 28/10/2021
(732) ASOCIATIA DIGITAL DENTAL

SOCIETY, STR. DR. LOUIS
PASTEUR NR. 1A, ETAJ 2, AP.
CAMERA 2, BUCURESTI, 050533,
ROMANIA

(540)

Digital Dentistry
Society Romania

(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 26.15.11;
27.05.01; 27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#A9DDEE, HEX #DEEFFA, HEX
#A3D1EF, HEX #88C5E3, HEX
#097BC0, HEX #C4DBE8)
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(210) M 2021 08194 (111)182113
(151) 15/11/2021
(732) MILLENIUM GLOBAL

VISION SRL, STR. GEORGE
TOPÂRCEANU NR. 19, CAMERA
11, JUDETUL ILFOV, ORAS
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19, SC B, AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

UTILITY ONE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.02

clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, servicii de expunere
comercială de mărfuri, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de refrigerare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,

(591) Culori revendicate: albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de alimentare cu apă, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de prezentare a produselor către public,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale, studii

de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
prezentări demonstrative de produse în vitrinele
magazinelor realizate în direct de către modele
umane, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, informații despre vânzarea
de produse, prezentare de produse în scop
publicitar, prezentare de produse în scopuri
promoționale, distribuție de produse în scopuri
publicitare, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, achiziționare de produse și
servicii pentru alte firme, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse chimice
pentru silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1454

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de mobilier, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului.

───────



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2014
01943

19/03/2014 181769 ONCESCU ION VLAD IRON JOHN 25, 30, 41 737

2
M 2014
02269

01/04/2014 181770 ONCESCU ION VLAD ION ONCESCU 16, 25, 28,
41

737

3
M 2014
06606

26/09/2014 181598 SC NEW IMAGE SRL TV1 SATU MARE 35, 38, 41 737

4
M 2014
07451

30/10/2014 181996 SERBAN
ALEXANDRA ANA
MARIA

Pro Alex 18, 35 738

5
M 2014
07984

25/11/2014 181382 DAVID ALEXANDRU
CONSTANTIN

vet4pet 41, 44 738

6
M 2014
08137

02/12/2014 181691 SC MARTY PAN SRL fit bite 43 739

7
M 2014
08231

06/01/2015 181633 ASOCIATIA ORDINUL
FLORII DE CIRES -
SAKURA

Ordinul Florii de Cireş -
Sakura Onoare, Luptă,
Rugăciune, Muncă şi
Studiu

41 739

8
M 2014
08347

11/12/2014 181758 THE CULINARY
GUILD SRL

THE CULINARY
GUILD

35, 40, 43 740

9
M 2014
08411

15/12/2014 181962 SC CONACUL
CEPTURA SRL

Conacul din Ceptura 31, 32, 33,
35, 39, 43,
44

740

10
M 2014
08443

16/12/2014 182142 SC ANTENA TV
GROUP SA

INSULA IUBIRII 16, 35, 38,
41, 42

741

11
M 2014
08448

16/12/2014 182151 AGHEORGHIESEI
CLAUDIA
FLORENTINA

CLAUDIA
FLORENTINA

16, 35, 41 741

12
M 2014
08471

23/01/2015 181817 SC MULTI MEDIA EST
SRL

TOTUL DESPRE
MAME

35, 38, 41 742

13
M 2014
08476

17/12/2014 182119 SC TRANSYLVANIA
FOOD COMPANY SRL

TASTE
TRANSYLVANIA

29, 30, 32,
33

742

14
M 2015
02508

09/04/2015 181784 SCHWARTZ FILIP-
FLORIN

TEZYO 18, 25, 35,
36

743

15
M 2015
05108

31/07/2015 182073 SC PROFI ROM
FOOD SRL

PROFI LOCO 35 743

16
M 2015
05110

31/07/2015 182074 SC PROFI ROM
FOOD SRL

PROFI LOCO 35 744

17
M 2015
05435

14/08/2015 182168 SC CBA NORD VEST
SRL

TRADITION 30 744

18
M 2015
05559

20/08/2015 182166 TEODORESCU
BOGDAN-
ALEXANDRU

It's easy to be green 36, 42, 45 744

19
M 2015
05930

10/09/2015 181838 SC COMMON SRL 9 745

20
M 2015
05964

08/09/2015 182125 TATUAJEINK STUDIO
SRL

BIOART TATTOO 35, 44 745
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

21
M 2015
05980

09/09/2015 182018 LUPU MIRCEA INCPLAST 19, 35 745

22
M 2015
06171

17/09/2015 182057 MUŞAT CARMEN
SILVIA

www.observator-
cultural.ro

16, 35, 41,
42

746

23
M 2015
06172

17/09/2015 182058 MUŞAT CARMEN
SILVIA

OBSERVATOR
CULTURAL

16, 35, 41,
42

746

24
M 2015
06173

17/09/2015 182059 MUŞAT CARMEN
SILVIA

OBSERVATOR
CULTURAL SPIRITUL
CRITIC ÎN ACŢIUNE

16, 35, 41,
42

747

25
M 2015
06174

17/09/2015 182060 MUŞAT CARMEN 16, 35, 41,
42

747

26
M 2015
06175

17/09/2015 182061 MUŞAT CARMEN 16, 35, 41,
42

747

27
M 2015
06328

24/09/2015 181781 SC INES SUNET SI
VIDEO SRL

YOURS TO
DISCOVER

41 748

28
M 2015
06390

15/10/2015 181692 SC PRESTIGE MOB
SRL

ELEGANŢĂ Şl
CONFORT, LA TINE
ACASĂ!

20 748

29
M 2015
06457

30/09/2015 181783 SC SOLAREX IMPEX
SRL

MANCOSOL 5 748

30
M 2015
06658

09/10/2015 182132 SC LAUER EUROPA
TOURS SRL

LAUER 39 749

31
M 2015
06672

12/10/2015 181741 SC CASA OPRESCU
SRL

CASA OPRESCU 43 749

32
M 2015
06865

19/10/2015 181818 BUCHAREST FILM
STUDIOS SA

B BUCHAREST FILM
STUDIOS

41 750

33
M 2016
00125

12/01/2016 181707 SC PAULISTA IMPEX
SRL

LUCATONE 30 750

34
M 2016
00263

19/01/2016 181972 DOMNICA DAN SBT Security Business
Team

35, 37, 45 750

35
M 2016
00278

20/01/2016 181698 SC VODAFONE
ROMÂNIA SA

AI PUTEREA SA FACI
DIFERENTA

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45

751

36
M 2016
00348

21/01/2016 182072 SC ZOVI MAXIM SRL Frio Fresh Proaspat
congelat

29 753

37
M 2016
00358

22/01/2016 181642 SC COOL HR &
CONSULTING SRL

COOL RENTALS
EVENTS RENTAL
EQUIPMENTS

35, 37, 41 753

SILVIA

www.observatorcultural.eu
SILVIA

www.observatorcultural.com
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

38
M 2016
00360

22/01/2016 181643 SC COOL HR &
CONSULTING SRL

COOL EVENTS
INTEGRATED
EVENTS SOLUTIONS

35, 37, 41 754

39
M 2016
00363

22/01/2016 181644 SC COOL
PROMOTIONS SRL

cool team we provide
event services

35, 37, 41 754

40
M 2016
00365

22/01/2016 181645 SC COOL HR &
CONSULTING SRL

COOL GROUP 35, 37, 39,
41

755

41
M 2016
00367

22/01/2016 181646 SC COOL
PROMOTIONS SRL

COOL PROMOTIONS 9, 16, 19,
24, 35, 37,
41, 42

755

42
M 2016
00368

22/01/2016 181647 SC COOL SPEDITION
SRL

COOL SPEDITION
TRANSPORT &
LOGISTIC

39 756

43
M 2016
00991

15/02/2016 181630 SC SEDRYA
SOLUTIONS SRL

SEDRYA Farms 29, 30, 31,
32, 35, 40,
41, 43, 44

756

44
M 2016
00992

15/02/2016 181631 SC SEDRYA
SOLUTIONS SRL

HULTAN GROUP 35 757

45
M 2016
01038

16/02/2016 181736 PREDIGER DAN
ALBERT

Karin's Knowledge 41 757

46
M 2016
01039

16/02/2016 181737 PREDIGER DAN
ALBERT

Where it all begins 41 757

47
M 2016
01107

17/02/2016 181814 NOMENIUS SRL Perceptie clară, instinct
în afaceri

45 758

48
M 2016
01198

22/02/2016 181798 RĂDULESCU ADRIAN ADD EXPRESS
DELIVERY

35, 39, 42 758

49
M 2016
01203

22/02/2016 181740 SC ANIDA NEW
STYLE SRL

MYTEX 24, 25, 35 759

50
M 2016
01216

22/02/2016 181812 TERRA CARPATICA
SRL

Rafineţuri 29, 30 759

51
M 2016
01336

26/02/2016 181329 SC DIJEC SRL REGALUSSO DAL
1991 REGALI PER
MOMENTI SPECIALI

16, 29, 30,
32, 33, 35,
39, 42

759

52
M 2016
01340

26/02/2016 181679 NICULAE CRISTIAN
DĂESCU IOAN
COZMA ADRIAN-
FLORIN

COCKAIGNE 9, 16, 35,
41

760

53
M 2016
01376

29/02/2016 181865 GRUPA MASPEX Sp.
z o. o. Sp. k.

TYMBARK CUPA
TYMBARK JUNIOR
DESCOPERIM
CAMPIONI!

35, 41 761

54
M 2016 01/03/2016 181739 RUSZ JANOS

GYORGY
REXO 14, 30, 32,

33, 34, 36,
41, 43

761

55
M 2016
01415

16/03/2016 181882 ANTENA TV GROUP
SA

AI UMOR! 16, 35, 38,
41, 42

762

56
M 2016
01790

15/03/2016 181719 SC VINCON
VRANCEA SA

CRAMA VINCON 33, 35, 39 762

57
M 2016
01820

16/03/2016 181604 PHIL SERVICES SRL Phil's Coffee Shop 30, 43 762

01396



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1460

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

58
M 2016
01929

19/03/2016 181298 NEAGU ELENA
NEAGU CONSTANTIN

COMPANIA DE
CUTREIERAT

39 762

59
M 2016
02128

25/03/2016 181689 PRIVILEG CATERING
SRL

PRIVILEG CATERING 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

60
M 2016
02129

25/03/2016 181690 PRIVILEG CATERING
SRL

A SPICE OF LIFE 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

61
M 2016
02135

25/03/2016 181827 CATRINA DIANA LeadME 35, 41, 42,
44, 45

764

62
M 2016
02280

31/03/2016 181323 AQUA QUEEN AS AQUA SANA 32, 39, 42 764

63
M 2016
02321

31/03/2016 181341 MAJOS ZOLTAN
IULIUS

ANTIQUE STONE
MINDIG BRUTAL
ALACSONY AR!
www.antiquestone.hu

19, 35 765

64
M 2016
02414

05/04/2016 181675 TODERICIU
ALEXANDRU-DAN

ec export club 35, 41 765

65
M 2016
02459

06/04/2016 181894 ROBU IOANA
MIRABELA

BARZA 5, 10 766

66
M 2016
02543

07/04/2016 182037 SC OPTI EYES SRL OPTIEYES 35, 44 766

67
M 2016
02783

16/04/2016 181677 NISTOR MĂDĂLINA SILKDOM 14, 18, 24,
25, 35

766

68
M 2016
02809

18/04/2016 181325 SC FLYNG IMPEX
SRL

OXIGEN Life's Spirit 28 767

69
M 2016
02814

18/04/2016 181762 BRAD ION PromoRace 16, 35, 41,
42

767

70
M 2016
02858

20/04/2016 181816 MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA

The Heart of
Transylvania

35, 41 768

71
M 2016
02887

20/04/2016 181835 CUIB PE PLAJA SRL YUVA BEACH BAR 41, 43 768

72
M 2016
03038

26/04/2016 182036 SPATARU
GEORGIANA

Exerciţii de Fericire 35, 41 769

73
M 2016
03039

26/04/2016 182035 SPATARU
GEORGIANA

C.R.E.S.C. 41 769

74
M 2016
03114

28/04/2016 182154 NASTASE MARIAN ISSIA SANITYCIDE 3, 5 769

75
M 2016
03236

05/05/2016 182047 PANDELE LIVIU STOMAFERM 5 770

76
M 2016
03414

12/05/2016 181872 SC STREET TAXI SRL STREETTAXI
021.9465
WWW.STREET-
TAXI.RO

9, 35, 38,
39, 42

770

77
M 2016
03452

16/05/2016 181342 SC SMARTECH SRL SMART SILVER
BONUS

9, 28, 35,
41, 42

770

78
M 2016
03545

18/05/2016 145361 SC TWINS CAFE SRL FRATELLI 35 771

79
M 2016
03703

24/05/2016 181881 ANTENA TV GROUP
SA

FANtastic SHOW 16, 35, 38,
41, 42

771
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80
M 2016
03865

31/05/2016 181883 ASOCIATIA ROMANA
DE PSIHOTERAPIE
INTEGRATIVA

ASOCIATIA ROMANA
DE PSIHOTERAPIE
INTEGRATIVA ARPI

41, 45 772

81
M 2016
04025

08/06/2016 182170 RAIFFEISEN BANK
SA

CONFORT 36 772

82
M 2016
04178

10/06/2016 181665 IOSIF CRISTIAN STILCLAS SAVE-
YOUR-STYLE

25 772

83
M 2016
04232

13/06/2016 182152 BORDEAN IOAN EGO 32, 33 772

84
M 2016
04233

13/06/2016 182153 BORDEAN IOAN EGO SECRETUL
PASIUNII

32, 33 773

85
M 2016
04234

14/06/2016 181874 MAGA VASILE MUZA 16, 28 774

86
M 2016
04235

14/06/2016 181875 MAGA VASILE MUZA LASĂ-TE
INSPIRAT

16, 28 775

87
M 2016
04250

14/06/2016 182137 SC MACAMIRU SRL COOL KIDS 25 777

88
M 2016
04255

14/06/2016 181809 SC ACVAMARIN 2
MAI SRL

ACVAMARIN 35, 43 777

89
M 2016
04289

15/06/2016 181628 DELACO
DISTRIBUTION SA

delaco Brânză pufoasă 29 778

90
M 2016
04343

16/06/2016 181699 SC ALTEX ROMÂNIA
SRL

MEDIAGALAXY Acum
ai de unde alege!

3, 7, 9, 11,
16, 28, 30,
35, 38

778

91
M 2016
04440

23/06/2016 182139 SC TELEFERIC
PRAHOVA SA

DREAMOTEL 16, 35, 38,
40, 41

779

92
M 2016
04441

23/06/2016 182138 SC TELEFERIC
PRAHOVA SA

DREAMONT 16, 35, 38,
40, 41

779

93
M 2016
05012

18/07/2016 182039 RAZVAN IOAN-
GEORGE

EXPERIENCE
ENTERTAINMENT

35, 41 779

94
M 2016
05089

20/07/2016 181716 DIADVOX SRL Dental Clinic
IndepenDent

40, 44 780

95
M 2016
05190

22/07/2016 181771 TUDOR SEBASTIAN FERMA NICOVANI 1, 32, 33,
35

780

96
M 2016
05546

09/08/2016 181775 SC OSSO CURIER
SRL

DinuOriginal ALEGE
ORIGINALUL
ROMÂNESC

29, 30, 31 781

97
M 2016
05746

19/08/2016 181749 RADUCANU
ALEXANDRU

Blue Tie Business Club 41 781

98
M 2016
06136

09/09/2016 181734 CAMELIA -
GEORGETA SUCU

CLASSIN home of
interior design

20, 35, 42 781

99
M 2016
06161

12/09/2016 181873 OPERA NAŢIONALĂ
ROMÂNĂ CLUJ-
NAPOCA

La Operă 41 782

100
M 2016
06203

14/09/2016 181759 ISRO PRIVACOM SRL Komitat loc meseriaş.
de cazare.

41, 43 782

101
M 2016
06273

19/09/2016 181803 SC AMT VITAN
GROUP SRL

AMT VITAN GROUP 36 782

102
M 2016
06318

20/09/2016 181891 MARDALE MIHAELA Chic City 25 783
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103
M 2016
06423

23/09/2016 181728 SC OLINT COM SRL AERIS 6 783

104
M 2016
06567

30/09/2016 181807 FOTEA ANASTASE E AGENŢIE TOUR
OPERATOARE
Evantia Tour AGENŢIE
DE TURISM

39, 41, 43 783

105
M 2016
06888

13/10/2016 181829 SC TINMAR ENERGY
SA

TINMAR. Cu energie
pozitivă pentru clienţii
noştri

4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,
38, 39, 40,
42

784

106
M 2016
06889

13/10/2016 181837 SC TINMAR ENERGY
SA

Alege energia
performanţei româneşti

4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,
38, 39, 40,
42

784

107
M 2016
06895

13/10/2016 182038 SC SYMPHOPAY SRL SYMPHOPAY 36, 42 785

108
M 2016
07062

19/10/2016 181880 ANTENA TV GROUP
SA

BĂIEŢI DE ORASH 16, 35, 38,
41, 42

786

109
M 2016
07063

19/10/2016 181879 ANTENA TV GROUP
SA

CAPCANA
SEDUCTIEI

16, 35, 38,
41, 42

786

110
M 2016
07321

28/10/2016 181820 SC CORNELIUS SRL CORNELIUS Kroketinii 30 786

111
M 2016
08200

05/12/2016 182169 NEAGOE GHEORGHE
CLAUDIU

REMATOGREEN 3 787

112
M 2016
08291

07/12/2016 181885 ASEPTICA PHARMA
SRL

Aseptica Pharma 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45

787

113
M 2017
03384

19/05/2017 181621 NICE GUYS MEDIA
SRL

CULESE DIN
CARTIER

35, 41 789

114
M 2018
02678

23/04/2018 181620 LUMINITA VELCIU RECURS LA MORALA 38, 41 789

115
M 2018
05061

01/08/2018 181824 BOGDAN CORNEL
TOIA

TOYA TRUST 35 790

116
M 2018
06745

12/10/2018 181662 SAFIR SRL De la Safir, doar de
bine!

29, 31, 35,
40, 43, 44

790

117
M 2018
07161

26/10/2018 181706 MARIA-MIRABELA
CISMARU

MIRA 41 791

118
M 2019
02395

17/04/2019 181745 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

The Heritage 35, 36, 37 791
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119
M 2019
02603

17/04/2019 181744 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

MayFlowers 35, 36, 37 791

120
M 2019
03122

19/04/2019 181936 VALVIS HOLDING SA FOCUS ENERGIZER 32 791

121
M 2019
03178

22/04/2019 181746 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Primavera 35, 36, 37 792

122
M 2019
03202

23/04/2019 182134 Asociatie GoGreate ELEMENTUM 41 792

123
M 2019
03959

29/05/2019 181661 S.C. XPILL-MED
S.R.L.

X PILL 35 793

124
M 2019
03984

29/05/2019 181601 Asociația ”Societatea
Română de Chirurgie
și Ginecologie
Oncologică”

SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
CHIRURGIE ȘI
GINECOLOGIE
ONCOLOGICĂ

5, 16, 41,
44

793

125
M 2019
05866

12/08/2019 181935 Carrefour Romania SA DESCHIDEM VINUL
ROMÂNESC

21, 33, 35,
41, 42, 43,
44

794

126
M 2019
06399

06/09/2019 181711 INTEGRA MEDICA
SERVICES SRL

life dental spa 44 794

07285
11/10/2019 181777 ART&CRAFT DESIGN

S.R.L.
Once upon a time 8, 11, 16,

18, 20, 21,
24, 25, 27,
29, 30, 35

795

128
M 2020
00708

31/01/2020 181786 OMNIPLAY S.R.L. OMNIPLAY 9, 28, 35,
36, 38, 41,
42

795

129
M 2020
01557

27/02/2020 181797 Big Fish Media SRL OinVitatie 9, 35, 41 798

130
M 2020
04269

23/06/2020 181695 ȘTEFANIA
CRISTESCU

Coach(It)UP 41 798

131
M 2020
04279

23/06/2020 182136 SEKAL IMOB SRL bagatelle 41, 43 799

132
M 2020
04903

15/07/2020 181624 VALVIS HOLDING SA Lactatele Dornelor 29 799

133
M 2020
04929

16/07/2020 181599 VALVIS HOLDING SA Cascaval Dornean 29 799

134
M 2020
04930

16/07/2020 181625 VALVIS HOLDING SA Svaiter Dornean 29 799

135
M 2020
04931

16/07/2020 181623 VALVIS HOLDING SA Lactate Dornene 29 800

136
M 2020
05592

10/08/2020 181866 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

gekko pp-r pipes &
fittings

11, 17, 19,
35, 37

800

137
M 2020
05819

18/08/2020 181622 DAN GASHRI PITA GalDan 30, 43 801

138
M 2020
05998

26/08/2020 182020 SCHUMY SERVICES
SRL

RAFTUL CU BAUTURI 32, 33, 35,
39, 43

801

139
M 2020
06133

31/08/2020 182148 RORA CONSING SRL KEMTEK K-SEPT 5 803

M 2019
127
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140
M 2020
06164

01/09/2020 181339 CIPLA LIMITED IBUGESIC 5 803

141
M 2020
06680

22/09/2020 181970 WTELE-
STARINTERNATIONAL
GROUP

BOTTEGA HOME 5, 11 804

142
M 2020
06970

30/09/2020 182163 SC ALBRAU PROD
SA

Zimbru 33 804

143
M 2020
07006

01/10/2020 181576 Asociația LIKE
Bucharest

Școala Altfel 16, 38, 41 804

144
M 2020
07027

08/10/2020 181982 S.C. PRESTIGE MOB
S.R.L.

Prestige 20 805

145
M 2020
07090

05/10/2020 181697 LOGO CUPS S.R.L. VITRUS 21, 35 805

146
M 2020
07300

13/10/2020 182127 ARTIST PARTY
SHOW S.R.L.

COLORICII 41 806

147
M 2020
07327

15/10/2020 181324 DECORPORATE
MEDIA SRL

PHARMATALE 35 807

148
M 2020
07455

16/10/2020 182150 OMNIDATA SRL CAR 9 808

149
M 2020
07504

19/10/2020 182157 British American
Tobacco (Brands)
Limited

NEO PURPLE
TROPIC MIX

34 808

150
M 2020
07665

23/10/2020 181724 PENTAROM SRL IEZER APĂ
NATURALĂ
MICROBIOLOGIC
PURĂ

32, 35 808

151
M 2020
07726

27/10/2020 181653 NIKOLAOS SANIDAS Cador horeca 35 809

152
M 2020
08607

26/11/2020 181778 DUMITRESCU
REMUS-CRISTIAN

PETRO 35 809

153
M 2020
08658

27/11/2020 181310 VICENȚIU FLOREA R:. L:. Phoenix 32 Or:.
București

41 809

154
M 2020
09327

23/12/2020 181890 TIMO SERV SRL Rotițe Ronțăilă 30, 31, 35 810

155
M 2021
00024

05/01/2021 181722 RAZVAN GHEORGHE PODUL 16, 35, 36,
38, 41, 42,
45

811

156
M 2021
00292

18/01/2021 182161 BIODENTIX PRO SRL Biodentix Pro 10, 35, 41 811

157
M 2021
00392

20/01/2021 181735 RESTAURANTE
TRATTORIA IL
CALCIO SRL

TRATTORIA IL
CALCIO

43 812

158
M 2021
00499

25/01/2021 181738 STEFAN MATEI Six Pizza 30, 43 812

159
M 2021
00579

27/01/2021 181351 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA
TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

VISIT ORADEA 25, 35, 41 813

160
M 2021
01398

22/02/2021 181554 SC MOTOR HOUSE
START-UP SRL

BLUEWAY 39, 41 816
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161
M 2021
01457

23/02/2021 182021 CORYLACEA JV SRL Sallofrux Organic Sea
Buckthorns

29, 31 817

162
M 2021
01498

24/02/2021 182022 CORYLUS AVELLANA
SRL

HAZEFRUX Organic
Hazelnuts

29, 31 818

163
M 2021
01508

25/02/2021 181612 SVN ROMANIA REAL
ESTATE ADVISORS
SRL

AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT

35, 36, 37 820

164
M 2021
01533

26/02/2021 182023 FRUCTUS MYRTILI
SRL

Blufrux Organic
Blueberries

29, 31 820

165
M 2021
01553

26/02/2021 181383 CORPUL
EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA

EU Tax News 35, 36, 41 822

166
M 2021
01578

01/03/2021 181723 MARIUS CATALIN
TUTU

COOPA 30 822

167
M 2021
01618

01/03/2021 181638 KX TEAMWORK SRL POT + FOOD WINE
STORIES

43 822

168
M 2021
01657

03/03/2021 181571 MARIUS TUTU DARON-LUX 30 823

169
M 2021
01697

04/03/2021 181664 TOP LAND EXIM SRL 1001 de nopți 3 823

170
M 2021
01997

12/03/2021 181615 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

fresh all day 5 823

171
M 2021
02515

26/03/2021 181714 IONEL-SORIN
PĂTRAȘCU

VLD LOGISTIC
customs and logistics
services

35, 36, 39 824

172
M 2021
02555

29/03/2021 181299 GOLDEN FROG SRL be electric, be green 37 824

173
M 2021
02705

02/04/2021 181334 EMI SHIELDING DOMENIUL VADU
SĂPAT

33, 35, 39,
41, 44

825

174
M 2021
03058

14/04/2021 182053 BUSINESS GSM
CENTER S.R.L.

BUSINESS GSM
CENTER

9, 11, 35,
37

826

175
M 2021
03237

20/04/2021 181839 VLAD-ALEXANDRU
PENEȘ
MIHAELA-CARMEN
COZMA

PARENtiNG IN ERA
DIGITALA

41 830

176
M 2021
03297

22/04/2021 182114 TIMEX SRL N Notarius 9 831

177
M 2021
03390

26/04/2021 181785 MIRCEA-PAUL
TODORAN

V Vivarius 15, 35 831

178
M 2021
03409

26/04/2021 181787 DENTOP EXPERT
SRL

DentOP CLINICA DE
IMPLANTOLOGIE
DENTARA

5, 10, 44 832

179
M 2021
03461

28/04/2021 181640 MENTAL CARE S.R.L. Mental Care 44 832

180
M 2021
03517

29/04/2021 181804 MARIUS FLORIN
BADEA

VECTOR IMOBILIARE 36 833

181
M 2021
03531

04/05/2021 181844 JOSI LOGISTIC SRL PIZZA YOLLO 30, 35, 43 833
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182
M 2021
03549

04/05/2021 181307 POLICALITA SRL P POLICALITA
Calitatea gustului!

29 834

183
M 2021
03565

05/05/2021 182126 SMADU SIMONA-
ZOICA

FLYKIDS PARADISE 41 835

184
M 2021
03596

06/05/2021 182040 VITA DRINK
DISTRIBUTION S.R.L.

vianna vitamin water 32 835

185
M 2021
03604

06/05/2021 181687 SC SECRETS JOY
STUDIO S.R.L.

www.secretstudio.ro 41, 42 836

186
M 2021
03628

07/05/2021 181362 CRAMA SÎNTU SRL CRAMA SÂNTU
POARTA
SUFLETULUI

33 836

187
M 2021
03663

10/05/2021 181578 ILEANA RĂDUCANU Oh, DA! orientat spre
design

35 837

188
M 2021
03774

12/05/2021 181676 MIHAI VIOREL FIFOR DRUMUL CETATILOR
ARADENE

41 837

189
M 2021
03779

12/05/2021 181840 ASOCIAȚIA ”ALTER
PROMETEU”

NOSCE TE IPSUM 9, 14, 16,
35, 41

838

190
M 2021
03866

17/05/2021 181750 COLETE ONLINE SRL Colete Online 39 839

191
M 2021
03878

17/05/2021 181981 CASĂ NOUĂ TURISM
S.R.L.

CosmosMed 43, 44 840

192
M 2021
03879

17/05/2021 181347 ITV Studios Limited CHEFI LA CUTITE 8, 9, 16,
21, 24, 25,
35, 41

840

193
M 2021
03917

18/05/2021 181575 KRYSTIAN VERES OPTIKA 88 9 842

194
M 2021
03920

18/05/2021 181896 SC ATON BUSINESS
CREATOR SRL

THE CLIMATE
VERTICAL

41 842

195
M 2021
03977

19/05/2021 181589 FORTUITY SRL PHYGITAL 9, 35 842

196
M 2021
04069

21/05/2021 181607 BIG-VAL COM S.R.L. VAL D`ORO SUC
100% NATURAL

29, 32, 35 843

197
M 2021
04111

24/05/2021 181585 ANGORA NATUR
INVEST SRL

Brutăria Basarabia 30, 35 843

198
M 2021
04116

24/05/2021 181294 QUARTZ MATRIX SRL HERCULE 42 845

199
M 2021
04122

24/05/2021 181960 C&A FRESH FOOD
DELIVERY S.R.L.

SHAORMERIA New
BANEASA

43 845

200
M 2021
04326

02/06/2021 181349 CARREFOUR
ROMANIA SA

GRĂDINA NOASTRĂ
din Vărăşti DOMENIU
CU TRADIŢIE

29, 31, 35,
39

846

201
M 2021
04333

02/06/2021 181586 PALINCA LU' TATA
SRL

TS Pălincă din Ţara
Silvanei Distilat din
prune Produs din
distileria EUGE de SC
Palinca Lu' Tata SRL

33 847

202
M 2021
04351

03/06/2021 181648 ALPIN CONSTRUCT
SRL

Alpin Construct 37, 42 847

203
M 2021
04359

03/06/2021 181754 AVANT AND
PARTNERS SRL

Kebabito 29 848
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204
M 2021
04418

07/06/2021 181593 RAVENCLAW
CONSULT SRL

THE ROYAL POND
STURGEON DELICES

29 848

205
M 2021
04426

07/06/2021 181605 TEVA
PHARMACEUTICALS
SRL

teva retourbox 10 849

206
M 2021
04457

08/06/2021 181356 LEYKOM IMPORT
EXPORT SRL

BETAPE 16, 17, 35 849

207
M 2021
04483

09/06/2021 181611 SC CARPATIS SRL MEAT SUPREME
FAMILY BUTCHERS
EST. 1991

29, 35 853

208
M 2021
04497

09/06/2021 182049 THE TED ARISON
FAMILY FOUNDATION
(ISRAEL) A PUBLIC
BENEFIT COMPANY
LTD

Ziua Faptelor Bune 35 853

209
M 2021
04534

10/06/2021 181559 NPK SOIL S.R.L. STRONG
MACHINERY

35, 44 854

210
M 2021
04542

10/06/2021 182164 CLINICA ELIADE SRL CLINICA ELIADE
MEDICINĂ
INTEGRATIVĂ

3, 5, 10,
41, 44

856

211
M 2021
04644

15/06/2021 181768 SUPERDJ SRL SUPER DJ 41 860

212
M 2021
04699

16/06/2021 181843 SB ADVANCED
SYSTEMS LTD

SUPERBET 9, 16, 28,
35, 41, 42

861

213
M 2021
04738

17/06/2021 181721 SC LAZAR GROUP
PROD SRL

Brainia - the smart
choice

35 862

214
M 2021
04786

19/06/2021 182027 SC MANDA PROIECT
CONSTRUCT SRL

MANDA 37 863

215
M 2021
04801

30/07/2021 181680 ASOCIATIA
EXPLORER FILIALA
TULCEA

EXPLORER 41 863

216
M 2021
04803

23/06/2021 181591 TOTALMED SRL TOTALMED
APARATURA
MEDICALA

10 864

217
M 2021
04804

23/06/2021 182062 FUNTASTIC PARTY
EVENTS

FUNTASTIC PARTY 41 864

218
M 2021
04813

22/06/2021 182025 ASOCIATIA EU SUNT!
TU?

eu sunt! tu? 41, 45 865

219
M 2021
04827

22/06/2021 181670 TEHMAG SHOP
S.R.L.

DDG DEPOZITUL DE
GENERATOARE

35 865

220
M 2021
04855

23/06/2021 182120 DAC ENERGY
TECHNOLOGY S.R.L.

DacEnergy 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12, 14,
15, 16, 18,
20, 22, 28

866

221
M 2021
04881

24/06/2021 181845 TERRABISCO S.A. GRAND BATON 30 868

222
M 2021
04920

25/06/2021 181587 ALEXANDRU DRĂGOI PASH PIESE AUTO
SECOND HAND

35, 37 868
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223
M 2021
04926

25/06/2021 181805 EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP SRL

CLEAR HYGIENE
WATER

11, 40 869

224
M 2021
04941

28/06/2021 181846 SVETLANA
MUZALEVA

NUMERIS DATA 9, 42 869

225
M 2021
04952

28/06/2021 181847 AIFEN 2014 SRL A.I.F.E.N. 43 869

226
M 2021
04991

30/06/2021 181297 SUSHI MASTER
PUBLIC COMPANY
LIMITED

ikura sushi 30, 35, 43 870

227
M 2021
05002

30/06/2021 181833 PEL-ILIE S.R.L. PASUL PALMA 39, 41, 43 870

228
M 2021
05026

01/07/2021 181590 LIVIU-MARIAN BĂLAN aficar CAROSARI
CAMIOANE

7, 11, 12,
35, 39

871

229
M 2021
05028

01/07/2021 181793 SABA NEAGU-
KARKHI

CLINICA DR. K 44 872

230
M 2021
05069

03/07/2021 181295 COSTEL-
ALEXANDRU LAIB

GAO AMANET 14, 35, 36 872

231
M 2021
05101

08/07/2021 181574 PEGAS COURIER
SRL

PEGAS COURIER 35, 39 872

232
M 2021
05141

06/07/2021 181311 BUNATATI CU GUST
SRL

Bunătăţi cu gust 29, 30, 31 873

233
M 2021
05161

21/04/2010 181657 HUGWORLD
INTERNATIONAL
DISTRIBUTIONS,S.L.

AURA Despierta tus
Sentidos

3 874

234
M 2021
05173

07/07/2021 181637 INOPACT S.R.L. INOPACT consultanță
în afaceri

35 874

235
M 2021
05212

08/07/2021 181309 ALPAYA DOGAL
VE KOZMETIK
URUNLERİ SANAYI
VE TICARET ANONIM
SİRKETI

BIOBALANCE BACK
TO NATURE

3 875

236
M 2021
05217

08/07/2021 181588 ANA SI CORNEL SRL Ana și Cornel SALAM
ROMÂNESC

16, 29, 35 877

237
M 2021
05303

13/07/2021 181600 VIORICA-MINA
LUCACIU-BODOR

DEMOLITION DERBY 43 878

238
M 2021
05318

14/07/2021 181582 IULIA ANDREEA
VÎLCEANU

Villia 41 878

239
M 2021
05345

15/07/2021 181794 SABA NEAGU-
KARKHI

DR. KARKHI 44 878

240
M 2021
05349

15/07/2021 181792 ALEXANDRA KARKHI ALEX KARKHI 44 878

241
M 2021
05362

15/07/2021 181584 STRAUSS ROMANIA
SRL

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ PAUZĂ?
Oferă-ţi un caffe latte!

7, 9, 11,
29, 30, 32,
35, 43

879

242
M 2021
05365

15/07/2021 181573 SANDRU CLAUDIA
IRINA

ASOCIAŢIA ŢINUTUL
MOMÂRLANILOR

41 881

243
M 2021
05391

16/07/2021 181959 PAN CATALAN
INVEST S.R.L.

CASA DEL PAN
BRUTĂRIE
ARTIZANALĂ

30 881
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244
M 2021
05396

18/07/2021 182026 KANGOO ONLINE
SHOP SRL

MamiLand 25 882

245
M 2021
05405

19/07/2021 181848 CASA URSACHI SRL MĂCELĂRIA
ARTIZANALĂ
DUDACHI CURAT,
TRADIŢIONAL!

43 882

246
M 2021
05413

19/07/2021 181849 INVESTONIA
SYSTEMS

ELDORADO BET
PARIURI SPORTIVE

41 883

247
M 2021
05422

13/08/2021 181693 NARCIS - CATALIN
BECIU

NO MORE BRANDS
NMB

25 883

248
M 2021
05425

19/07/2021 181331 TREPADUS
MIHAIL MARICEL
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Honey Hive 5, 29, 30,
31, 32, 35,
40, 44

884

249
M 2021
05436

19/07/2021 181300 VASIU DANIEL Tutti 30, 35, 43 886

250
M 2021
05496

22/07/2021 181957 SC DELTA STUDIO
SRL

RIDA ROMANIAN
INTERIOR DESIGN
ASSOCIATION

35, 37, 41,
42

887

251
M 2021
05510

22/07/2021 181355 RAY WOOD
EXPLOATARE S.R.L.

RAY Cafe 43 888

252
M 2021
05513

22/07/2021 181556 ADY LUCIAN
NICULITA

RADIER 16, 35, 37,
41, 42

888

253
M 2021
05540

23/07/2021 181572 CLAUDIU
NECŞULESCU

CASTEL JIDVEI
CETATEA DE BALTA
PRIVATE RESERVE

33, 35, 39,
41, 43

889

254
M 2021
05549

24/07/2021 181301 IDELIER CONCEPT
STORE SRL

PAPARUDE 14, 18, 20,
25, 35, 42

889

255
M 2021
05583

27/07/2021 181815 SC COMSORADI SRL COMSORADI CARNE
DELICATESE

18, 29, 31,
35, 39, 40,
42, 43, 44,
45

896

256
M 2021
05614

28/07/2021 181314 CIPRIAN-OTNIEL
LUCA

Vocea Creștinilor 35, 38, 41 898

257
M 2021
05669

29/07/2021 181302 CEZAR PROFIGHT
SRL

CEZAR 25, 28, 41 899

258
M 2021
05698

30/07/2021 181958 GARDEN CENTER
GRUP

GARDEN CENTER
GRUP

44 900

259
M 2021
05754

03/08/2021 181850 D.V.R. PHARM SRL APETIT DETOX by
DVR

5, 35 900

260
M 2021
05755

03/08/2021 181851 D.V.R. PHARM SRL PLURI DETOX by DVR 5, 35 900

261
M 2021
05766

03/08/2021 181666 AQUA BILBOR S.R.L. IZVOARELE
CĂLIMANI

32 901

262
M 2021
05770

04/08/2021 181316 LOREDANA
DRAGOMIR
ALEX-GIORGIAN
VOICU

QViT 1, 5, 16,
35, 39, 42

901

263
M 2021
05772

04/08/2021 181579 Fundatia Centrul
româno-american

41 pentru România 41, 45 903
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264
M 2021
05805

05/08/2021 181651 STEFANO SCUNGIO MHOODA 35 904

265
M 2021
05825

06/08/2021 181727 YANYAN ZHOU MISHI BUFET ALL
YOU CAN EAT

43 904

266
M 2021
05845

08/08/2021 181821 VASILICA CORNELIA
CRISTEA

MODERN SECURITY
SYSTEMS SRL

45 904

267
M 2021
05846

08/08/2021 181303 NECULAI STEFAN-
SILVIU

XPLICIT APPAREL 35, 36, 39,
40, 42

905

268
M 2021
05848

09/08/2021 181304 NECULAI STEFAN-
SILVIU

dyb dress your
business

25, 35, 42 913

269
M 2021
05901

10/08/2021 181663 DIGITRON SRL NOVAdent 44 917

270
M 2021
05912

11/08/2021 181887 AVANTGARDE
MEDICAL DENT SRL

Implant Institute 44 918

271
M 2021
05914

11/08/2021 181340 SC FAMOUS
KOKOSHELL SRL

KEPA 35, 42 918

272
M 2021
05925

12/08/2021 181581 SC HEALTHYLICIOUS
SRL

Healthylicious 43 918

273
M 2021
05931

12/08/2021 181652 MEDSTREAM SRL MEDSTREAM 5, 10, 35,
38, 42, 44

919

274
M 2021
05940

12/08/2021 181592 SC POMADRA SRL BioReca 16, 35 920

275
M 2021
05946

13/08/2021 181306 IULIAN PARASCHIV Ideall Store Ideal
pentru toţi!

8, 11, 13,
15, 25, 28

921

276
M 2021
05951

27/09/2004 181660 URETEK
WORLDWIDE OY

URETEK DEEP
INJECTIONS

37 921

277
M 2021
05952

27/09/2004 181659 URETEK
WORLDWIDE OY

URETEK 37 922

278
M 2021
05955

13/08/2021 181766 TIBERIU-PETRE
STANCIU

BARBERZONE 3, 21, 35,
44

922

279
M 2021
05956

13/08/2021 181767 TIBERIU-PETRE
STANCIU

FRIZ 3, 21, 35,
44

922

280
M 2021
05971

13/08/2021 181808 PENSIUNEA CALUDA
S.R.L.

Caluda MAMAIA SAT 43 923

281
M 2021
05972

13/08/2021 182130 GLOBIT LAB
SEQUENCE SRL

Globit Lab 9, 42 923

282
M 2021
05973

13/08/2021 181654 WINK NETWORK TRUFANDA 43 924

283
M 2021
05986

16/08/2021 181318 FERMA LA MASA SRL NATIV fripturi pur
românești

39, 43 925

284
M 2021
05988

16/08/2021 181713 RALUCA ALEXANDRA
ȘTEFAINSCHI

CHAKRA RELAXATĂ
CINE EȘTI TU DE
FAPT?

41, 44, 45 925

285
M 2021
06003

20/08/2021 181555 WEB DEALS SRL VAPS TIGARI
ELECTRONICE

34 926

286
M 2021
06011

17/08/2021 181569 CASSIA BUSINESS
SRL

CP CASSIA Park
RETAIL

36 926

287
M 2021
06033

18/08/2021 181669 PROTECT PHONE
SRL

HYCRA 9, 35 927
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288
M 2021
06045

18/08/2021 182041 ENDIVIA SRL Endivia quality is our
priority

3, 5 929

289
M 2021
06055

18/08/2021 181308 PLUTOSH PLUTARD
PARTNERS S.R.L.

ISAN thai kitchen 35, 43 929

290
M 2021
06063

19/08/2021 181333 ANGELA-MARIA
MURESAN

RAPIDO STREET
FOOD & DELIVERY

35, 39, 41,
43

930

291
M 2021
06064

19/08/2021 181332 ANGELA-MARIA
MURESAN

SIMARED CLUB
SPORTIV NAUTIC

35, 41, 44 931

292
M 2021
06079

24/08/2021 181379 DEVI ACCESSORIES
SRL

Atelier Devi 14 931

293
M 2021
06084

19/08/2021 181352 EXTRO PLASTICA
SRL

EXTRO 9, 17, 35 932

294
M 2021
06087

19/08/2021 181761 LOGITRADE S.R.L. VERDINI Buretele
magic

21 936

295
M 2021
06093

20/08/2021 181328 NORDOLIFE DESIGN
S.R.L.

afaceri.news
Economie. Nu
vorbărie.

35 936

296
M 2021
06099

20/08/2021 181764 AGROTECHNIK
SOLUTIONS SRL

AGROTECHNIK
SOLUTIONS AS

1 937

297
M 2021
06100

20/08/2021 181568 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART

1, 5, 31, 44 937

298
M 2021
06101

20/08/2021 181346 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART ECO

1, 5, 31, 44 938

299
M 2021
06107

20/08/2021 181709 ANA DENISIA
BARBULESCU

AMNESYA
EXPERIENCE

41 938

300
M 2021
06109

20/08/2021 181345 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART
PREMIUM

1, 5, 31, 44 939

301
M 2021
06116

20/08/2021 181583 HOMEKONTROL
ENGINEERING SRL

HK Home Kontrol 37 939

302
M 2021
06117

20/08/2021 181336 ZASS ROMANIA SRL ELECTROMUREŞ 7, 8, 9, 10,
11, 35, 37

940

303
M 2021
06142

23/08/2021 181782 JINAOLAN IMPEX
SRL

JINAOLAN 8, 16, 21,
29, 30, 32,
35

941

304
M 2021
06143

23/08/2021 181381 AVANTI JUNIOR SRL Plaja Gaia 41 942

305
M 2021
06150

23/08/2021 181610 ANTENA TV GROUP
SA

useIT.ro -
TEHNOLOGIE
PENTRU TINE

9, 16, 35,
38, 41, 42

942

306
M 2021
06155

23/08/2021 181810 S.C. DENTAL
MASTERPIECE S.R.L.

DENTAL MASTER'S 5, 10, 44 943

307
M 2021
06169

24/08/2021 181313 ASOCIATIA
ONCOHELP

asociaţia OncoHelp 44 943

308
M 2021
06171

24/08/2021 181678 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL

GENIUS NUTRITION
The best or nothing!
IMUNO - X5

5, 30 944
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309
M 2021
06176

24/08/2021 181337 MAFFS CREATIVE
GROUP S.R.L.

MaffStuff 9, 11, 12,
16, 20, 21,
24, 28

944

310
M 2021
06180

24/08/2021 181626 CASEN RECORDATI
S.L.

PROCTOLAX 5 945

311
M 2021
06182

24/08/2021 181748 IOANA LAVINIA MATEI BEAUTYCEUTIC 3, 5, 21,
35, 44

945

312
M 2021
06186

24/08/2021 181747 MATEI IOANA LAVINIA skinopharm 3, 5, 21,
35, 44

947

313
M 2021
06188

24/08/2021 181338 BANQUE BANORIENT
FRANCE S.A.
SUCURSALA
ROMÂNIA

BANQUE BANORIENT
FRANCE

9, 35, 36 949

314
M 2021
06189

24/08/2021 182024 PRONTO MOBILE
S.R.L.

august coffee drinks
food

35 949

315
M 2021
06197

24/08/2021 181828 JURESSA NET SRL Women in Law 35, 41 951

316
M 2021
06217

25/08/2021 181892 DRAGOŞ FLORIN
MOISESCU

CHAMP CUP IN LOVE
WITH TENNIS

41 951

317
M 2021
06226

28/08/2021 181634 RADU-BOGDAN
TIRINTICĂ

42 952

318
M 2021
06288

27/08/2021 181603 EUROSTOC ONLINE
INTERNATIONAL SRL

HESSA 6, 7, 8, 9,
11, 12, 20,
21, 22, 27,
28, 35

952

319
M 2021
06301

07/09/2021 181641 MARIAN-
CONSTANTIN
COSTACHE

SCREENYO 35 967

320
M 2021
06302

30/08/2021 181720 TRADI TEX PROD
SRL

Odorasul Mamei 25 968

321
M 2021
06324

23/09/2021 181751 RIA MERIDIAN SRL Restaurant Pastel 43 968

322
M 2021
06332

30/08/2021 181344 Tesla, Inc. TESLA 12, 36, 37,
39

968

323
M 2021
06333

30/08/2021 181343 Tesla, Inc. TESLA 12, 36, 37,
39

969

324
M 2021
06337

30/08/2021 181636 BACK 4 YOU S.R.L. PASTA CHEF 30, 43 970

325
M 2021
06339

31/08/2021 181895 RIPOSTA AGRO
TURISM SRL

BILETE DE PAPAGAL 35, 38, 41 971

326
M 2021
06341

31/08/2021 181305 SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
S.A.

NAN H.A. 5, 29 974

327
M 2021
06360

31/08/2021 181415 GABRIEL VOICU CONFORT VILLAS 35, 36, 37 975

328
M 2021
06380

01/09/2021 181668 SMART IMPORT TOP
MARKET S.R.L.

SMARTIC 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

329
M 2021
06390

01/09/2021 181558 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

FLOROM 31, 35 977
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330
M 2021
06392

08/09/2021 182160 KRISPERIE IDEAL TIE
SRL

krisperie. 43 978

331
M 2021
06398

02/09/2021 181595 ASOCIATIA
PROFESIONALA
VITIVINICOLA
DEALUL MARE

DEALU MARE PESTE
ASTEPTARI

33, 39, 41,
43

978

332
M 2021

since 2021
9, 10, 11,
14, 25, 28

978

333
M 2021
06404

02/09/2021 181596 ASOCIATIA
PROFESIONALA
VITIVINICOLA
DEALUL MARE

DEALU MARE Peste
Așteptări

33, 39, 41,
43

979

334
M 2021
06408

02/09/2021 181694 SC ENERGIEA
CANDLE SRL

IZIAPHARM farmacie
pentru trup si suflet

3, 5, 35 980

335
M 2021
06411

02/09/2021 181354 ANTENA TV GROUP
SA

CHEFI FARA LIMITE 9, 16, 35,
38, 41, 42

980

336
M 2021
06412

04/10/2021 181852 TEODOR TRAIAN
MAGHIAR

HIGHLAND
VARADINUM EST.
2020

29, 31, 43 982

337
M 2021
06420

02/09/2021 181853 AGROMAD CROPS
SRL

USTUROI DE
DĂRĂȘTI

29, 30, 31 983

338
M 2021
06421

02/09/2021 181811 ASOCIAȚIA GRUPUL
DE ACȚIUNE LOCALĂ
VALEA BAȘEULUI DE
SUS

Moldavian CHEESE
WINE

35, 39, 41 983

339
M 2021
06431

03/09/2021 181854 ROBERT-EDUARD
SÎRBU

LaStomatologie
CLINICA
STOMATOLOGICA

5, 35, 44 984

340
M 2021
06434

03/09/2021 181380 DEVM8 SRL devm8 42 985

341
M 2021
06438

03/09/2021 181655 CEZ VÂNZARE SA ENERGIADA 4, 35 985

342
M 2021
06439

03/09/2021 181826 DANTE
INTERNATIONAL SA

tazz10 35, 39 986

343
M 2021
06442

05/09/2021 181580 VELVET ECA EVENTS
SRL

VELVET 44 986

344
M 2021
06448

06/09/2021 181363 ALEXANDRA
MUNTEANU

Alma Lewtom 9, 16 987

345
M 2021
06454

06/09/2021 181878 ANTENA TV GROUP
SA

iROAST 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

346
M 2021
06455

06/09/2021 181877 ANTENA TV GROUP REVELIONUL
STARURILOR

9, 16, 35,
38, 41, 42

989

347
M 2021
06458

27/09/2021 181725 FRONT PIZZA La Hasan GOURMET 30, 43 991

348
M 2021
06459

06/09/2021 181961 AMERICAN BITE ARTISANAL DONUT
Studio PASTRY

30, 35 992

349
M 2021
06462

06/09/2021 181656 COSMIN-
ALEXANDRU BĂNICĂ

Gentissimo SOLO PER
ME

35 993

350
M 2021
06463

06/09/2021 181732 ARTIS DERM S.R.L. VISTA 44 994

02/09/2021 181635 MIHAI BUCSAN Society Corporation
06403
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351
M 2021
06464

06/09/2021 181413 TRANSALKIM RO SRL T TRANSALKIM RO
ROADS HAVE NO
LIMIT

37, 39 994

352
M 2021
06465

06/09/2021 181353 ANTENA TV GROUP
SA

SHOW ȘI-AȘA 9, 16, 35,
38, 41, 42

994

353
M 2021
06467

06/09/2021 181414 ARA ART DENT
STUDIO S.R.L.

kara smile clinică
stomatologică

44 996

354
M 2021
06468

06/09/2021 181801 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

SISTEMIO 1, 5 997

355
M 2021
06469

06/09/2021 181876 ANTENA TV GROUP ALPHA KIDS 9, 16, 35,
38, 41, 42

997

356
M 2021
06470

06/09/2021 181701 SC RO COM
INTERNATIONAL S.A.

STRĂBUN secretul
unor generatii

29, 35, 39,
43

999

357
M 2021
06471

06/09/2021 182046 COMPANIA DE APA
ARAD S.A

COMPANIA DE APĂ
ARAD SA ARAD CAA
1896

39 999

358
M 2021
06472

06/09/2021 181765 DEVEO MEDIA SRL FRAM 25 1000

359
M 2021
06473

06/09/2021 181364 SMART FOOD
DELIVERY SRL

Plăcintescu Tata'
plăcintelor

30, 35, 43 1000

360
M 2021
06474

06/09/2021 181416 LEMN IN DAR
PERSONALIZARI SRL

lemnindar 16, 25, 28,
35, 40

1001

361
M 2021
06476

06/09/2021 181616 SAVORY WORLD
LTD.

MAESTRUL
SNACKURILOR
INCREDIBLE

29, 30 1002

362
M 2021
06477

06/09/2021 181614 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

DISCREET SKIN
LOVE

5 1003

363
M 2021
06482

07/09/2021 181417 ROMCHIM PROTECT
SRL

AGRISOL-AZOSULF 1, 31 1003

364
M 2021
06483

07/09/2021 181802 LORENA IORDACHE Wake up 16, 35, 38,
41, 45

1003

365
M 2021
06484

07/09/2021 181671 ADRIAN-NICOLAE
HANAS

mounli 3, 8, 11,
35, 41, 44

1004

366
M 2021
06485

07/09/2021 181418 S.C. PROENERG SA ProENERG putere
pentru profesioniști

4, 6, 7, 8,
9, 11, 19,
37, 39

1007

367
M 2021
06486

07/09/2021 181419 PETRICA FOCA CP Crama lui Petrică 33, 35 1008

368
M 2021
06487

07/09/2021 181886 POWER SUPPORT
SRL

POWER SUPPORT 9, 16, 35,
42

1009

369
M 2021
06488

07/09/2021 181420 S.C. PROENERG SA progarden curte și
grădină

4, 7, 8 1009

370
M 2021
06489

07/09/2021 181421 CHERSIN MIHAIL LOHUIS 9, 11, 35,
39, 42

1010

371
M 2021
06490

07/09/2021 181755 ASOCIATIA SANSA TA ASOCIAȚIA ȘANSA
TA

35, 41, 43,
45

1011

372
M 2021
06491

07/09/2021 182030 GEORGE ADRIAN
DRAGOMIRESCU

E45Restobar 43 1011

373
M 2021
06492

07/09/2021 181422 D.V.R. PHARM SRL SENNA DETOX by
DVR

3, 5, 30, 35 1011



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1475

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

374
M 2021
06494

07/09/2021 181702 SC MAZE HOME
CONCEPT SRL

CASAMOB 11, 20, 35 1012

375
M 2021
06496

07/09/2021 181855 D.V.R. PHARM SRL DIGESTI DETOX by
DVR

5, 35 1012

376
M 2021
06497

07/09/2021 181856 D.V.R. PHARM SRL RENAL DETOX by
DVR

5, 35 1012

377
M 2021
06498

07/09/2021 181857 D.V.R PHARM SRL GAZI DETOX by DVR 5, 35 1013

378
M 2021
06499

07/09/2021 181858 D.V.R. PHARM SRL KILOGRAM DETOX by
DVR

5, 35 1013

379
M 2021
06500

07/09/2021 181649 GENERAL AGRO
COM SERVICE S.R.L.

SAVORIS Ready to
Eat

29, 30 1013

380
M 2021
06501

07/09/2021 181763 S.C. GAUDIUM VITAE
S.R.L

Terrawell 35 1014

381
M 2021
06502

07/09/2021 181423 JUNXIAO FU IT iTrend 9, 35 1014

382
M 2021
06503

07/09/2021 181564 ESHOPA ONLINE
SALES S.R.L.

UIQ 9, 35 1015

383
M 2021
06504

07/09/2021 181424 S.C. PROENERG SA ProWeld tehnica
pentru sudare

6, 7, 9 1021

384
M 2021
06505

07/09/2021 181359 LASER DENT
MEDICAL S.R.L.

Laser Dent Medical 35, 44 1021

385
M 2021
06515

07/09/2021 181425 NOVOLINE PHARM
SRL

Imunovo 5 1023

386
M 2021
06517

07/09/2021 181753 GUSTURI
TRADITIONALE DIN
CAMARA DRAGULUI
SRL

FITFRESH 43 1023

387
M 2021
06519

08/09/2021 181426 SOLUTION BM
INVEST SRL

BM , BM aliment 35 1023

388
M 2021
06520

08/09/2021 181427 SAPTE SPICE S.A. SECARIZATĂ 30 1024

389
M 2021
06525

08/09/2021 181696 HOMEBED SRL Evami.ro 24, 35 1024

390
M 2021
06527

08/09/2021 181428 MONICA TUDOR HYPNOSE RESORT
BY THE SEA

41, 43, 44 1025

391
M 2021
06528

08/09/2021 181700 RAILING DESIGN SRL Qualmont 6, 35 1026

392
M 2021
06529

08/09/2021 181429 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

WONDER SPRING 32, 33, 35,
43

1027

393
M 2021
06530

08/09/2021 182155 RAZVAN - DANIEL
COCA

EMIRATE NOTE 3, 35 1027

394
M 2021
06533

08/09/2021 181779 SUN WAKEBOARD La Plaja Nouă PARC
DE AVENTURĂ

41, 43 1028

395
M 2021
06534

08/09/2021 181976 ANDRA-CRISTIANA
STELIAN

ICON By Andra Ste. 41 1029

396
M 2021
06535

09/09/2021 181703 SC PINNER ESTATE
SRL

pinner 36, 42 1029

397
M 2021
06537

08/09/2021 181326 DACIA PLANT SRL Biseptol - fi deasupra
valului in sezonul rece

3, 5 1030
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398
M 2021
06538

08/09/2021 181327 DACIA PLANT SRL Biseptol - iarna poate fi
ca vara

3, 5 1030

399
M 2021
06540

08/09/2021 181613 SNAPSOLVE PTE.
LTD.

Solvelancer 9, 35, 41,
42

1030

400
M 2021
06543

09/09/2021 181627 CUBICON INVEST
S.R.L.

cubicon INVEST 42 1032

401
M 2021
06545

09/09/2021 181365 TIGERBUBBLE SRL Bubble T COFFEE
shop SIP&GO

30, 32, 43 1032

402
M 2021
06546

09/09/2021 181357 CELSIUS SRL KlaussTech 7, 8, 10,
12, 14, 15,
18, 20, 21,
22, 28, 35

1033

403
M 2021
06548

09/09/2021 181430 SOLE MIZO ROMANIA
SRL

Helga 29 1033

404
M 2021
06551

09/09/2021 181431 LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT SA

LMN GLOBAL INVEST 36, 41 1034

405
M 2021
06554

09/09/2021 181971 ALEMIR PROJECT
DESIGN SRL

INTERNI by Gruppo
Euromobil

11, 20, 27 1034

406
M 2021
06555

09/09/2021 181432 MUNICIPIUL TOPLIȚA Toplița 16, 35, 39,
41, 43

1035

407
M 2021
06557

09/09/2021 181433 MIHAI CLAUDIU MOT E36ORDER 16, 25, 35 1036

408
M 2021
06559

09/09/2021 181563 CORIN ROMANESCU THE PRESIDENT 41, 43 1040

409
M 2021
06560

09/09/2021 181561 CORIN ROMANESCU AGER BRAND Inţelepţi
ca şarpele şi fără
răutate precum
porumbelul.

35 1041

410
M 2021
06561

09/09/2021 181562 CORIN ROMANESCU CR Corin Romanescu 36 1042

411
M 2021
06563

09/09/2021 181434 SC FOX COM SERV
SRL

CrenFOX 29, 35 1042

412
M 2021
06565

09/09/2021 181859 SC CAPITAL
DISTRICT SRL

NUTRIETY.
NUTRITION FOR A
HEALTHY SOCIETY

5 1043

413
M 2021
06566

09/09/2021 181435 DAN-ANDREI
FRUNZĂ
ADRIAN BOANĂ
LAURA ALEXANDRA
EREMIA

loca 30, 40 1043

414
M 2021
06567

09/09/2021 181436 IOSIF-DANIEL
FECHITĂ

Custom Wood 37, 40 1045

415
M 2021
06569

09/09/2021 181437 DIACONU
AGRIPLANT SRL
DARIAN-IOAN VICOL

made by society 9, 16, 24,
25, 26, 35

1047

416
M 2021
06571

09/09/2021 181438 MARINEL SABIN
STANA

IZOCHEM 2 1049

417
M 2021
06574

09/09/2021 181439 SC FABRICA DE
DISTRACTII SRL

EATALIAN UNION
JACK SINCE 2021

43 1049

418
M 2021
06577

10/09/2021 181440 BYANCA-MIHAELA
DASCĂLU

Roua Dornelor 43 1050
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419
M 2021
06579

10/09/2021 181441 HEK INDUSTRIES
GROUP SRL

MONOLIT homes &
cabins

6 1051

420
M 2021 10/09/2021 181752 BEREA DE AUR SRL BEREA DE AUR

BA BLONDA LUMII
ARTIZANALA IASI
2020

32, 35 1051

421
M 2021
06585

10/09/2021 181606 NICHE RECORDS niche records 35 1052

422
M 2021
06586

10/09/2021 181730 LIVIU CIPRIAN
OGARCA

PIZZERIA PRAZ
VEGAS by Ciprian
Ogarca OLTENIA

29, 30, 35,
39, 43

1052

423
M 2021
06588

10/09/2021 181442 ROM EST EURO SRL ROM EST EURO est.
1994

16 1053

424
M 2021
06589

10/09/2021 182121 PET SPECIALISTS
SRL

PATRUPET YOUR
FAMILY VET

5, 41, 44 1054

425
M 2021
06591

10/09/2021 181774 CLAP
INTERNATIONAL
S.R.L.

ClapArt 9, 25, 35,
36, 38, 42,
45

1054

426
M 2021
06593

10/09/2021 181594 CONEX
DISTRIBUTION S.A.

megadrive passion for
motion

35 1055

427
M 2021
06596

10/09/2021 182017 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

TATIN tarte cu gust
divin

30, 35, 39,
41, 43

1055

428
M 2021
06597

10/09/2021 181443 GTS INTERNATIONAL
ROMANIA

GO TO SUA 35, 36, 39,
41, 43

1056

429
M 2021
06598

10/09/2021 181444 GTS INTERNATIONAL
ROMANIA

usit 35, 36, 39,
41, 43

1056

430
M 2021
06599

10/09/2021 181756 NAPPAGE
CONSULTING SRL

CK Community Kitchen 35, 39, 43 1057

431
M 2021
06601

10/09/2021 182167 ANTENA TV GROUP
SA

adela Adevăr și
eliberare

3, 9, 16,
35, 38, 41,
42

1058

432
M 2021
06604

13/09/2021 181822 GEORGE-ANDREI
MOCANU

GizMondo 9, 11, 35 1060

433
M 2021
06612

10/09/2021 181831 AKOS SUTO
ALINA GRAPĂ
PHILIP HARTMAN

SPACE CHARGED 9, 41 1061

434
M 2021
06614

12/09/2021 181445 UNIVERSITATEA DE
ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-
NAPOCA

VINEA APOLDIA
MAIOR

32, 33, 35,
41, 42, 43,
44

1062

435
M 2021
06615

12/09/2021 181446 UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚE AGRCOLE
ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-
NAPOCA

VINEA APOLDIA
MAIOR MMXX USAMV
CLUJ-NAPOCA

32, 33, 35,
41, 42, 43,
44

1066

436
M 2021
06620

21/05/2019 181860 Cargill, Incorporated CARGILL 5 1071

437
M 2021
06622

13/09/2021 182124 PANFIL CONSULT
SRL

DOPPIO & JULIET 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

06580
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438
M 2021
06623

13/09/2021 181447 TGB GREAT &
UNIQUE SRL

TGB 29, 43 1073

439
M 2021
06629

09/10/2021 181861 ADRIAN MARINESCU IW iconic walls 20, 24, 27,
42

1075

440
M 2021
06632

13/09/2021 181448 LOOPS
ENTERTAINMENT
SRL

ELECTROMANELE 25, 35, 41 1075

441
M 2021
06633

13/09/2021 181449 LOOPS
ENTERTAINMENT
SRL

MANELIADA 25, 35, 41 1076

442
M 2021
06634

15/09/2021 181348 MATCA NATURALS MATCA 3, 35 1076

443
M 2021
06635

13/09/2021 181450 SILO SOFTWARE
CONSULTING SRL

SILOAPP 9, 42 1077

444
M 2021
06636

13/09/2021 181796 LAURENTIU M.
BONTEA

CARPAT BIKERS M.C. 36, 41 1078

445
M 2021
06637

13/09/2021 181639 ECATERINA
MINODORA CURUT

LavandaRock 2019 30, 31, 33 1078

446
M 2021
06638

13/09/2021 181733 BUTURUGEANU
GEORGE-MIHAI

MBG Collection 25, 35 1079

447
M 2021
06641

13/09/2021 181451 UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-
NAPOCA

ACADEMICUM
DOCENTUS

32, 33, 35 1081

448
M 2021
06642

13/09/2021 181452 UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-
NAPOCA

ACADEMICUM
ERUDITUS

32, 33, 35 1084

449
M 2021
06643

13/09/2021 181453 UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-
NAPOCA

AURUM TERRAS
CATANAS

32, 33, 35 1087

450
M 2021
06644

13/09/2021 181454 UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-
NAPOCA

AURUM TERRAS
SECAS

32, 33, 35 1090

451
M 2021
06645

13/09/2021 181455 UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-
NAPOCA

AURUM TERRAS
AMLAS

32, 33, 35 1093

452
M 2021
06647

14/09/2021 181456 TRANSEVREN SRL TURQUOISE HOTEL 43 1096

453
M 2021
06649

14/09/2021 181681 FABULOFT S.R.L. HAMBAR REDESIGN
LIVING

35, 36, 37,
42

1096

454
M 2021
06651

14/09/2021 181788 PANESTA GROUP
SRL

AUGURI 32, 33 1098
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455
M 2021
06653

14/09/2021 181862 E-LINE SOURCES
SRL

E-Sources 9, 35, 37,
39, 40, 42

1098

456
M 2021
06654

14/09/2021 181966 REPUBLICA BIO SRL Limodada 32 1099

457
M 2021
06655

14/09/2021 181457 FLORIN GIORGIAN
CRISTACHE

FGC 36 1099

458
M 2021
06656

14/09/2021 181789 PANESTA GROUP
SRL

COMISARUL 32, 33 1100

459
M 2021
06657

14/09/2021 181790 PANESTA GROUP
SRL

CRONICARUL 32, 33 1100

460
M 2021
06658

14/09/2021 181863 TENSA ART DESIGN
SRL

Lensa 35 1100

461
M 2021
06659

14/09/2021 181458 TENSA ART DESIGN
SRL

35 1101

462
M 2021
06660

14/09/2021 181459 TENSA ART DESIGN
SRL

Lensa 35 1101

463
M 2021
06661

14/09/2021 181884 HIMAS SRL Poarta Apusenilor 43 1102

464
M 2021
06662

14/09/2021 181460 DANCO TRADE
FACILITY SRL

Pandy Toys - Aducem
Bucurii Prin Jucarii!

28, 35 1102

465
M 2021
06663

14/09/2021 181726 BRAND CTK S.R.L. DELHOME 16, 21, 24,
27

1102

466
M 2021
06665

14/09/2021 182009 IOAN TEREC DOMENIUL TEREC 41, 43 1103

467
M 2021
06667

14/09/2021 181461 ALICE MIHAELA MITU CARAVANA Siguranţă
Auto Copii

41 1104

468
M 2021
06668

14/09/2021 181975 FRK CONCEPT
SERVICES SRL

FRK SERVICE 37 1104

469
M 2021
06669

14/09/2021 181462 ANTAL NORBERT
ZOLTAN PFA

romde 28 1105

470
M 2021
06670

14/09/2021 181463 S.R.C.C. RENTCOM
SRL

Esplanada centrul
comercial

35, 37, 41,
43

1105

471
M 2021
06671

14/09/2021 181977 AUREL-MIHAI VLAD TOTUL PENTRU
EVENIMENTE DE VIS
DJ AUREL

41 1107

472
M 2021
06672

14/09/2021 181464 SC ȘEZI BRAND SRL ȘEZI 20, 42 1107

473
M 2021
06674

14/09/2021 181819 DDD SERVICII
MEDICALE SRL

UZINA DE ZÂMBETE 10 1108

474
M 2021
06678

15/09/2021 181366 MED LIFE SA SISTEMUL MEDICAL
MedLife

9, 35, 38,
41, 42, 44

1109

475
M 2021
06681

15/09/2021 181465 SC COFFEEVILLE
ROASTERY SRL

MABÓ 30, 43 1110

476
M 2021
06682

15/09/2021 181367 MED LIFE SA RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife

9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

477
M 2021
06683

15/09/2021 181897 SC TIS
FARMACEUTIC SA

FLAVOSOL T 5 1113

478
M 2021
06685

15/09/2021 181466 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

ORIGINALLY
FRUTTIA KIDS

29, 32, 35 1113
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479
M 2021
06686

15/09/2021 181468 OCTAZONE SRL NAMAHO GOOD
FOOD GOOD DAY

29, 30, 35,
43

1113

480
M 2021
06687

15/09/2021 181682 BIBORTENI AQUA
SRL

Aqua Magnesia 32, 35 1114

481
M 2021
06688

15/09/2021 181729 MARCELA-CEZARINA
VIERU

PANDEMIC 3 1115

482
M 2021
06691

15/09/2021 181467 RAVI SILVER SRL VERDENA Iubim
plantele

31, 35, 44 1115

483
M 2021
06692

15/09/2021 181368 QUEEN LUXURY
S.R.L.

X Centrum 35, 37 1116

484
M 2021
06694

15/09/2021 181795 CASA BUMBAC
TEXTIL SRL

Casa Bumbac Textil by
Edural

24 1117

485
M 2021
06695

15/09/2021 181469 SKIA REAL ESTATE
S.R.L.

skia real estate 35, 36 1118

486
M 2021
06697

15/09/2021 181806 SERBAN GHEORGHE
CONSTANTIN

AHA BISTRO and
LOUNGE

41, 43 1119

487
M 2021
06698

15/09/2021 181319 DIETLIFE FOOD SRL DietLife 32, 43 1120

488
M 2021
06702

16/09/2021 181632 PANIMON SA panimon 5, 30, 35,
40, 43

1121

489
M 2021
06703

16/09/2021 181470 PANIMON SA PANEM NOSTRUM
1957

30, 35, 40 1123

490
M 2021
06707

16/09/2021 181597 LILIACUL S.R.L. Liliacul 28, 35 1124

491
M 2021
06710

16/09/2021 181471 PIXELOTECA SRL Editura TEMPORA 41 1126

492
M 2021
06715

17/09/2021 181864 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

Orkla Pâine Bună
GUST AUTENTIC

5, 30, 35,
39

1127

493
M 2021
06717

16/09/2021 181974 SC DISTRIBUŢIE PE
GUSTATE SRL

MEZELURI DIN Bănie 29, 35 1127

494
M 2021
06718

16/09/2021 181825 PUBLIVOL CREATIV
SA

Dincolo de ceea ce
știm

28, 35, 38,
41

1128

495
M 2021
06720

11/10/2021 181867 TUDAN IT
CONSULTING SRL

Daciasoft 42 1128

496
M 2021
06721

16/09/2021 181472 ONEDIA
DISTRIBUTION SRL

Exovari 3, 5, 10 1129

497
M 2021
06722

16/09/2021 182149 GEORGE-ANDREI
MOCANU

AllShopElectronics 9, 35 1129

498
M 2021
06725

24/09/2021 181776 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVARE
CULTURALA SI
ARTISTICA RAWW
ASOCIATIA
MINIMORUM

VENETIC 35, 41 1138

499
M 2021
06726

16/09/2021 181473 MAGROT STYLE SRL magrot 14, 18, 21 1139

500
M 2021
06727

16/09/2021 181557 EMRAH YIGIT MANSFIELD WEAR
CO. SLIM FIT

25 1141
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501
M 2021
06729

17/09/2021 181868 HEALTHY SPINNING
SRL
HEALTH
CONSTRUCT SRL
BRONZEANDFUN
SRL

Health FITNESS
CENTER GORILLA

41, 44 1142

06730
17/09/2021 181474 CINESADRA SRL Casa Ciuciur bucate de

acasă
29, 35, 39 1142

503
M 2021
06731

17/09/2021 181475 BĂIȚA S.A. Dolomit de Băița DSB
Un produs Societatea
Băița S.A.

1 1143

504
M 2021
06732

17/09/2021 181718 IZOREF
CONSTRUCTII SRL

IZOREF 6, 11, 19,
37, 40

1144

505
M 2021
06735

17/09/2021 181476 TRANSEVREN SRL TRQ 35, 38, 39,
42, 43

1144

506
M 2021
06736

17/09/2021 181477 LUKACS MIHALY-
FERENC

PROFILE austro
DACH

37 1146

507
M 2021
06737

17/09/2021 181478 PETRE NICULAE
RELU-FLORIN ABABE

Jolie Village 36, 37 1146

508
M 2021
06742

17/09/2021 181479 BRICOSTORE
ROMANIA S.A.

BRICO PREȚ 9, 16, 35 1147

509
M 2021
06745

19/09/2021 181705 BUTUFEI
CONSULTING SRL

DOCTOR TOM 35 1147

510
M 2021
06746

19/09/2021 181480 SC EXACOM VISION
SRL

EXA VISION 9, 11, 18 1147

511
M 2021
06747

19/09/2021 181672 APACIUC-HAR S.R.L. CSÍKIVÍZ 32 1149

512
M 2021
06750

20/09/2021 181978 SABINA POPA MP MURO PASTEL 27 1150

513
M 2021
06751

20/09/2021 181529 PORTACOOL, LLC. PORTACOOL 11 1150

514
M 2021
06753

20/09/2021 181743 CREATIV PIXEDA
S.R.L

PIXEDA 16, 27, 41 1150

515
M 2021
06754

20/09/2021 181742 TRUTZI REAL
ESTATE S.R.L

VIVASY LOCUL TĂU
CU ZILE BUNE

36 1151

516
M 2021
06755

20/09/2021 182054 ELDA MAR PROD
S.R.L.

DR. PAPPA
COFETARIE SI
PATISERIE

30 1151

517
M 2021
06756

20/09/2021 181481 ALEXANDRA MIRCEA Dr. Alexandra Mircea 35, 41, 42,
44

1152

518
M 2021
06759

20/09/2021 181482 CCB DEVELOPING
2018 SRL

VESTA PROPERTIES
GROUP

36, 37 1152

519
M 2021
06761

20/09/2021 181483 PRIMUS PROTECT
SRL

PRIMUS PROTECT 45 1153

520
M 2021
06762

20/09/2021 181312 CORECT 2000 SRL TECHONE 9 1153

521
M 2021
06763

20/09/2021 181484 IMPAR SRL CARMAX 5, 6, 7, 9,
12, 20, 21,
22

1158

M 2021
502
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522
M 2021
06766

20/09/2021 181315 BELLES MARKS LTD Romania's Grand
Pairing Tour

32, 33, 41,
43

1159

523
M 2021
06767

20/09/2021 181485 HERMES GUARD
SECURITY

HERMES GUARD
SECURITY

45 1159

524
M 2021
06768

20/09/2021 181486 WELIVTIM SRL Pita Jinarilor 30, 35 1160

525
M 2021
06772

20/09/2021 181487 S.C. AGRINVEST
GARDEN S.R.L.

Agrinvest Garden 31 1160

526
M 2021
06773

20/09/2021 182129 RAMAGA SRL SorAna 5 1162

527
M 2021
06777

20/09/2021 181488 ALEXANDRU
RADUCANU

Radiestezia mileniului
3

35, 41 1163

528
M 2021
06778

20/09/2021 181489 HELP NET FARMA SA Club Help Net Senior 5, 35, 38,
44

1163

529
M 2021
06783

20/09/2021 181490 HELP NET FARMA SA Club Help Net Senior 5, 35, 38,
44

1165

530
M 2021
06784

20/09/2021 181491 HELP NET FARMA SA Club Help Net Senior 5, 35, 38,
44

1168

531
M 2021
06788

20/09/2021 181674 BERCHI EMANUEL BURSA ISKENDER 43 1170

532
M 2021
06789

20/09/2021 182133 VASILE SCÎNTEIE CB Casa Blanca 2020 39, 43 1170

533
M 2021
06790

20/09/2021 181772 MOBILE TECH
PROTECTION SRL

MOBILE TECH
PROTECTION

9, 35 1171

534
M 2021
06792

21/09/2021 181492 S.C. BELUGA FARM
GRUP S.R.L

RADUTA LAKE 29, 31 1173

535
M 2021
06793

21/09/2021 181493 MITSUBISHI
ELECTRIC
CORPORATION

Plasma Quad 11 1175

536
M 2021
06796

21/09/2021 181494 IULIA UNGUREANU SINDICATUL
FIERULUI

41 1176

537
M 2021
06797

21/09/2021 181495 A. MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.

LILANDOR 5 1176

538
M 2021
06798

21/09/2021 181496 ALCHIM PRO
EXPERT SRL

VOPSINEL 2 1176

539
M 2021
06800

21/09/2021 181830 MARIAN RELU
PETRESCU

XPRESS SALES 5, 7, 9, 10,
11, 12, 14,
18, 20, 21,
22, 25, 28,
35, 44

1176

540
M 2021
06801

21/09/2021 181497 NEW VIDEO
BUSINESS SRL

V VUPS Filmează
Încarcă Vinde

35 1177

541
M 2021
06802

21/09/2021 181685 BIBORTENI AQUA
SRL

BIBORTENI
aqua magnesia
APA MINERALA
CARBOGAZEIFICATA
MAGNEZIANA

32, 35 1178
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542
M 2021
06803

21/09/2021 181683 BIBORTENI AQUA
SRL

BIBORȚENI AQUA
TROPICOOL
PORTOCALE
BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU
APĂ MINERALĂ
NATURALĂ

32, 35 1179

543
M 2021
06804

21/09/2021 181684 BIBORȚENI AQUA
SRL

BIBORȚENI
AQUA VIȘINE ȘI
CĂPȘUNI BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU
APĂ MINERALĂ
NATURALĂ

32, 35 1180

544
M 2021
06807

21/09/2021 181602 QUANTUM
INVESTMENT&DEVELOPMENT
GROUP S.R.L.

Q QUANTUM OXYGO
PARK

35, 36, 37 1182

545
M 2021
06810

21/09/2021 181320 DIETLIFE FOOD SRL Marcu's 43 1183

546
M 2021
06812

21/09/2021 181498 MIHAELA GRECUL Xiaomoxuan 3 1183

547
M 2021
06813

21/09/2021 181321 DIETLIFE FOOD SRL Smol's 43 1183

548
M 2021
06820

21/09/2021 181322 DIETLIFE FOOD SRL B2B CAFE 9, 29, 30,
32, 42, 43

1184

549
M 2021
06826

21/09/2021 182144 CYBEREDU S.R.L. CyberEDU 42 1185

550
M 2021
06828

21/09/2021 181384 SC DATA CONSULT
SRL

HAPPY FISH 43 1186

551
M 2021
06829

21/09/2021 182146 BIT SENTINEL
SECURITY SRL

BIT SENTINEL 42 1186

552
M 2021
06831

21/09/2021 182145 BIT SENTINEL
SECURITY SRL

Phish Enterprise 42 1187

553
M 2021
06833

21/09/2021 181350 LESAFFRE ROMANIA
SRL

BRUTARUL DE
SUCCES

9, 30, 35,
38, 41, 42

1188

554
M 2021
06834

21/09/2021 181717 DIGITAL MIND AUDIT
SRL

auditXpert 9, 42 1189

555
M 2021
06837

21/09/2021 181361 ECO MIHIŞ SRL Eco Mihiş 7, 11, 35 1189

556
M 2021
06839

21/09/2021 181708 NORD WALL S.R.L. NORDWALL 19, 20, 35,
37, 39, 40

1197

557
M 2021
06848

21/09/2021 181360 AERRO DIREKT SRL aerro DIREKT 39 1198

558
M 2021
06854

21/09/2021 181499 CONCELEX SRL CONCELEX 37, 40, 42 1198

559
M 2021 22/09/2021 181963 PARTIDUL ALIANTA

PENTRU PATRIE
SUVERANITATEA
ROMÂNIEI NU ESTE
O OPȚIUNE ESTE O
OBLIGAȚIE

16, 35, 38,
41

1199

560
M 2021
06862

22/09/2021 182158 TOKEN PAYMENT
SERVICES S.R.L

Odero 9, 35, 36,
42

1199

06860
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561
M 2021
06864

22/09/2021 181500 APOSTOL-GABRIEL
IURUC

BLACK DEER 35, 41, 43,
44

1201

562
M 2021
06865

22/09/2021 181501 APOSTOL-GABRIEL
IURUC

BLACK DEER 35, 41, 43,
44

1201

563
M 2021
06867

28/09/2021 181502 DACO SECURITY
GUARD SRL

D S G SECURITY 45 1202

564
M 2021
06868

22/09/2021 181503 SPRING PROD COM
SRL

YALLA homestyle
cooking

29, 30, 35 1202

565
M 2021
06869

22/09/2021 181504 TREMEND
SOFTWARE
CONSULTING SRL

HUMANOID 42 1203

566
M 2021
06870

22/09/2021 181823 CROSSCARE
LIMITED

COLIEF 5 1203

567
M 2021
06872

29/09/2021 181505 IONUȚ MODOI Bright Lotus 3 1204

568
M 2021
06874

22/09/2021 181369 G&C TRUCKS SRL
I.I. ZAMFIR
CHRISTOPHOR

G&C TRUCKS 25 1204

569
M 2021
06875

22/09/2021 181791 PANESTA GROUP
SRL

briolo 30 1204

570
M 2021
06876

22/09/2021 181704 CODRIN
CONSTANTIN
BAGHIU

ZOOM CURIER 39 1205

571
M 2021
06877

22/09/2021 181506 REPLAY FILM SRL videomat 9, 41 1205

572
M 2021
06878

22/09/2021 181560 DR. CRISTINA
MUNTEAN S.R.L.

Hyluxmed 44 1206

573
M 2021
06879

22/09/2021 181893 SC NOVA LEX
GUARD SRL

NOVA LEX GUARD 45 1206

574
M 2021
06880

22/09/2021 181658 WOLF LINE S.R.L. WOLF line 25 1207

575
M 2021
06882

22/09/2021 181712 NETAGRO SRL NETAGRO -
SUSȚINEM
AGRICULTURA

35 1207

576
M 2021
06884

23/09/2021 181370 ALINA - DANIELA
BUCUR

DALINE 30 1208

577
M 2021
06885

23/09/2021 181371 ALINA - DANIELA
BUCUR

YOU ARE ALWAYS
ON MY MIND

30 1208

578
M 2021
06888

23/09/2021 181667 AQUA BILBOR S.R.L IZVOARELE
CALIMANI - GUSTA
NOUTATEA !

32, 35 1209

579
M 2021
06889

23/09/2021 181507 TERAPIA S.A Terapia. De 100 de
ani împreună, pentru
oameni, pentru viață.

1, 3, 5, 10,
16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

580
M 2021
06891

23/09/2021 181577 ELISABETA ELENA
IOANA

WE ARE LOVE 39, 41, 43 1213

581
M 2021
06892

23/09/2021 181617 British American
Tobacco (Brands)
Limited

LESS SMELL
TECHNOLOGY

34 1214
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582
M 2021
06893

24/09/2021 181508 LEONTE C. GEORGE-
MADALIN PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

Ritual Software 42 1214

583
M 2021 24/09/2021 181509 ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV FOTBAL
CLUB DINAMO
BUCURESTI

D 16, 25, 28,
35, 39, 41,
42

1214

584
M 2021
06895

24/09/2021 181335 UBYDEAL S.R.L. UBYDEAL 35, 36, 37,
39, 40, 42

1215

585
M 2021
06898

24/09/2021 181650 ISARA MEDIA S.R.L. Cartea de după 16, 41 1216

586
M 2021
06899

24/09/2021 181372 ANNELY SHOES SRL AL ANNELY 25, 35 1217

587
M 2021
06900

24/09/2021 181373 RADENT ESTETIQUE
& IMPLANTS SRL

RADENT ESTETIQUE
& IMPLANTS

44 1218

588
M 2021
06901

24/09/2021 181609 SC ANTIBIOTICE SA SINFLU 5 1218

589
M 2021
06902

24/09/2021 181608 SC ANTIBIOTICE SA REMIFLU 5 1218

590
M 2021
06904

24/09/2021 181510 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF AGROPOWER 38, 41 1218

591
M 2021
06906

24/09/2021 181511 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF digital 41 1219

592
M 2021
06907

24/09/2021 181512 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF BANKERS
SUMMIT

41 1219

593
M 2021
06909

24/09/2021 181513 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF HEALTH &
PHARMA summit

41 1220

594
M 2021
06916

24/09/2021 181374 INNOVATION HUB
TRADING S.R.L.

InnoHub 9, 12, 21,
35

1220

595
M 2021
06918

24/09/2021 181375 DELOTI CONSULTING
SRL

Societatea Calderon 16, 18, 21,
25, 35, 41

1221

596
M 2021
06923

27/09/2021 181514 PRUTUL SA Oameni & farfurii 29 1222

597
M 2021
06924

27/09/2021 181317 V & M
INTERNATIONAL
SHOP SRL

ANVELINO 12, 35, 37,
42

1223

598
M 2021
06926

27/09/2021 181565 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

CSF 31, 35 1224

599
M 2021
06928

27/09/2021 181515 RĂZEȘII MOLDAVI
COOPERATIVA
AGRICOLĂ

Răzeșii Moldavi
Cooperativa Agricolă

31, 35 1225

600
M 2021
06929

27/09/2021 181296 MORARESCU
DESIGN STUDIO
S.R.L.

MOD STUDIO
ARHITECTURĂ &
DESIGN

42 1226

601
M 2021
06930

27/09/2021 181516 S.C. MEDITERRANO
URBAN FOOD S.R.L.

MEDITERRANO Urban
Greek Food

43 1227

602
M 2021
06931

27/09/2021 181518 S.C. MEDITERRANO
URBAN FOOD S.R.L.

GYROSERIE GYROS,
SOUVLAKI & GRILLS

43 1227

603
M 2021
06934

27/09/2021 181517 APULUM 94 SRL UN PARTENER DE
CURSA LUNGA

9, 35, 36,
42

1228

06894
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604
M 2021
06935

27/09/2021 181519 SERHAT-YASAR
BAKUMDI

magazin15.ro 35 1228

605
M 2021
06938

27/09/2021 181780 VITICOLA CORCOVA
SRL

CORCOVA MAGNA
2013 VIN CU
DENUMIRE
DE ORIGINE
CONTROLATĂ
MEHEDINŢI
- CORCOVA
CRAMELE ROY &
DÂMBOVICEANU

33 1229

606
M 2021
06940

27/09/2021 182028 ALEXANDRU VLAD HYPE by Kiddo 16, 25, 28,
41

1230

607
M 2021
06941

27/09/2021 181376 SC OLTINVEST
COMPANY SRL

PROTECTHYDRO 2 1230

608
M 2021
06942

27/09/2021 181377 SC OLTINVEST
COMPANY SRL

OLTDEZ 1 1230

609
M 2021
06943

27/09/2021 181869 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Nitrocell 3, 5, 24,
29, 30, 32

1230

610
M 2021
06944

27/09/2021 181520 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Dermocell 3, 5, 24,
25, 29, 30,
32

1231

611
M 2021
06945

27/09/2021 181521 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Fitamins 3, 5, 24,
25, 29, 30,
32

1231

612
M 2021
06946

27/09/2021 181522 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Gym Tonic 3, 5, 24,
25, 29, 30,
32

1232

613
M 2021
06947

27/09/2021 181523 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Nutrazen 3, 5, 24,
25, 29, 30,
32

1232

614
M 2021
06950

27/09/2021 181524 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

NUTRACELL 3, 5, 24,
25, 29, 30,
32

1233

615
M 2021
06951

27/09/2021 181525 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Nutrazone 3, 5, 24,
25, 29, 30,
32

1233

616
M 2021
06952

27/09/2021 181686 PRO TV SRL Doctor de Bine 16, 35, 38,
41, 42

1234

617
M 2021
06956

27/09/2021 181688 DANIEL-CORNELIU
DIACONESCU

NET hotel 43 1236

618
M 2021
06957

27/09/2021 181358 FAN COURIER
EXPRESS SRL

FANbox 39 1237

619
M 2021
06959

27/09/2021 181526 P&P SELLING SRL ARTHUR 30, 35, 43 1237

620
M 2021
06962

28/09/2021 181527 DIAMONDS AND
RUST S.R.L

Zea et sia 14, 35, 42 1237

621
M 2021
06963

28/09/2021 181757 Andreea Popescu EQUINOX 14, 35, 41 1240

622
M 2021
06969

28/09/2021 181773 ZENDECO IMPORT
EXPORT

BLACK BULL 20 1240
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623
M 2021
06971

28/09/2021 181528 SC FABRICA
CĂMARA BUCOVINEI
SRL

Băcănia Bucovinei din
inima Bucovinei

29 1241

624
M 2021
06972

28/09/2021 182056 NINGBO
JOYSONQUIN
INTELLIGENCE
TECHNOLOGY CO.,
Ltd

JoyCharge 9, 35, 37,
38, 42

1241

625
M 2021
06974

28/09/2021 181530 SC LOOP
PRODUCTION SRL

41 1242

626
M 2021
06976

28/09/2021 181618 THE COCA-COLA
COMPANY

Colourful Snacktail 29, 30, 32 1242

627
M 2021
06979

28/09/2021 182162 OAE EVENTS Winterfest 41 1243

628
M 2021
06981

29/09/2021 181531 MYSKIN SRL Mai aproape de
perfecțiune

35, 44 1244

629
M 2021
06982

29/09/2021 181619 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

CREATED
DIFFERENTLY

34 1244

630
M 2021
06983

29/09/2021 181532 SC KONTIKI
CONSULT SRL

semolina brutărește
artizanal

30 1245

631
M 2021
06984

29/09/2021 181673 DIVVOS SRL TERRAQUA ZERO 32 1245

632
M 2021
06985

29/09/2021 181533 MYSKIN SRL Clinica Altezza 35, 44 1246

633
M 2021
06986

29/09/2021 181534 LEMON INTERIOR
DESIGN S.R.L.

LEMON
INTERNATIONAL
DESIGN

37, 42 1247

634
M 2021
06987

29/09/2021 181535 YLKRS AUTOMOTIVE
SRL

YLKRS Automotive 12, 27, 35 1248

635
M 2021
06989

29/09/2021 181536 LEMON INTERIOR
DESIGN S.R.L.

LEMON
INTERNATIONAL
DESIGN

37, 42 1248

636
M 2021
06990

29/09/2021 181537 ZEN CORE SRL ZEN CORE 7, 37 1249

637
M 2021
06996

29/09/2021 181538 UNIVERSITATEA
SAPIENTIA

ERDÉLYI JOGÉLET 9, 16, 41,
42

1249

638
M 2021
07001

29/09/2021 181570 MED TECH
DISTRIBUTIONS SRL

MED TECH
DISTRIBUTIONS

35 1250

639
M 2021
07003

29/09/2021 181760 IHB LANGUAGE
TRAINING CENTER
SRL

Future Leaders 41 1250

640
M 2021
07006

29/09/2021 182044 SEINEANA PRODUCT
S.R.L.

SEINEANA MURAT
special pentru voi

30 1251

641
M 2021
07008

29/09/2021 181629 RENATE KARINA
SOUCA
ALEXANDRU KUN

liniște | e momentul tău 4 1252

642
M 2021
07014

29/09/2021 181539 TERABIO PACK SRL TeraBio 16, 17, 35 1252
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643
M 2021
07015

29/09/2021 181540 SC BRAND NEW
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

Agromarket
PROFESIONAL
CONCEPT

35 1253

644
M 2021
07016

29/09/2021 181330 ASOCIATIA SPORTS
HUB

GO SCHOLARSHIP.
learn practice play.

25, 28, 41 1254

645
M 2021
07017

29/09/2021 181541 TERABIO PACK SRL TeraPack 16, 17, 35 1255

646
M 2021
07018

29/09/2021 181542 FLORINA-MARIA
TODORUȚ

AZEENA BY
GYNICLINIQUE

44 1256

647
M 2021
07022

29/09/2021 181834 SIMONA-DOLORES
BOTA

PASTAvera cucina
artigianale

30, 43 1257

648
M 2021
07023

29/09/2021 182122 COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT
(CCD) S.R.L.

Never Ever Worry Est.
2021

7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

649
M 2021
07024

29/09/2021 182123 COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT
(CCD) S.R.L.

7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

650
M 2021
07025

29/09/2021 181832 LEMONSSY LINE
S.R.L.

Louise 32 1262

651
M 2021
07029

29/09/2021 181543 ROXANA PETCU Orthoconcept 41, 44 1262

652
M 2021
07030

29/09/2021 181544 ROXANA PETCU RP ROXANA PETCU 41, 44 1263

653
M 2021 30/09/2021 182147 ASOCIATIA CENTRUL

DE CERCETARE
ÎN SECURITATE
INFORMATICA DIN
ROMÂNIA (ACCSIR)

DefcaMP 41 1263

654
M 2021
07034

30/09/2021 182143 STEFISITA S.R.L. Stefisita 35 1264

655
M 2021
07039

30/09/2021 181545 UTEC HIDRAULICE
SRL

UTEC hidraulice 12, 37, 39 1264

656
M 2021
07047

30/09/2021 181546 OVER BUSINESS.RO
SRL

hook of love Le miraje
de la Mer

41, 43, 44 1265

657
M 2021
07048

30/09/2021 181547 CAFENEAUA
MIHALACHE SRL

ISLA 43 1265

658
M 2021
07049

30/09/2021 181548 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

HAPPY LAND DINO
PARK

35, 41 1266

659
M 2021
07050

30/09/2021 181549 SC MT3 NETWORK
SRL

CARDDINALE 35, 36, 37,
44

1266

660
M 2021
07052

30/09/2021 181550 SC. ECOGREEN
CONSTRUCT SRL

EASY BAGS.ro 40 1267

661
M 2021
07054

30/09/2021 181551 INTERTOY ZONE
S.R.L.

Turistico 28 1267

662
M 2021
07055

30/09/2021 181567 CARPAT BALEA
S.R.L.

BRAMBURA PARK 35, 41 1268

663
M 2021
07058

30/09/2021 181813 DOTRO TELECOM
S.R.L.

Smart PBX 9, 38 1271

664
M 2021
07059

30/09/2021 182135 ASOCIATIA LUMINA
LEX

41 1272

07032
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665
M 2021
07061

30/09/2021 181888 MARIUS IONUȚ
IRIMIA

STAR 21 DÖNER &
PIZZA Fii diferit, alege
STAR!

39, 43 1273

666
M 2021
07063

30/09/2021 181552 SC ORIGINAL TRADE
MARKS SRL

Yummallow 29, 30 1274

667
M 2021
07064

30/09/2021 181836 BRILLO INVESTE
S.R.L

BrilloBeauty 10, 35 1274

668
M 2021
07067

30/09/2021 181870 MASTER FLOWER
BACAU SRL

MASTER FLOWER 31, 35, 39,
44

1275

669
M 2021
07069

30/09/2021 181715 MAX BET SRL MAXBET ACADEMY 9, 16, 35,
41, 43

1275

670
M 2021
07070

30/09/2021 181710 MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL

MAXBET ACADEMY 9, 16, 35,
41, 43

1277

671
M 2021
07071

30/09/2021 181969 MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE

MASSIF
MOUNTAINBIKE AND
BACKCOUNTRY
EXPERIENCE

41 1279

672
M 2021
07075

30/09/2021 181973 NOVUS CAPITAL SRL MASSIF 9, 35, 39,
41, 43

1280

673
M 2021
07081

01/10/2021 181553 LEGOPOLAR SRL COMOARA DULCE 29, 30, 35 1281

674
M 2021
07083

01/10/2021 182050 COMMIT
TECHNOLOGIES SRL

DOGO 9, 42 1281

675
M 2021
07086

01/10/2021 182131 ELECTRONIC LIVE
SRL

360° Light 11, 35 1282

676
M 2021
07089

01/10/2021 181889 WALNUTS FARM SRL Călinuc 31 1285

677
M 2021
07094

01/10/2021 181566 SPECTRUM SALON
SRL

GB Golden Barbers 3, 35, 44 1285

678
M 2021
07100

02/10/2021 181968 MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE SRL

MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE

41 1289

679
M 2021
07113

04/10/2021 181871 ANDREI GABRIEL
NEBUNOIU

MAN NEBUNIT 35, 42 1289

680
M 2021
07128

04/10/2021 181898 S.C. CONTINENTAL
FAST LINE S.R.L.

CFL CONTINENTAL
FAST LINE YOUR
QUALITY CARRIER

37, 39 1290

681
M 2021
07129

04/10/2021 181899 SC ANNA BM SRL AB Anna Boutique
PARFUM DE ÎNGER
EST . 2011

24, 29, 30,
32, 35

1294

682
M 2021
07132

04/10/2021 181900 INTERTOY ZONE SRL Turistico 28 1294

683
M 2021
07134

04/10/2021 182029 CORNELIA-ALINA
BORZA

the Inner 41 1295

684
M 2021
07135

04/10/2021 181901 SANVERO
HEALTHCARE S.R.L.

Calciu Organic
Sanvero din alge
marine și scoici
Supliment alimentar
ingrediente organice

5, 35 1295

685
M 2021
07137

04/10/2021 181902 SIMERGY
TRANSILVANIA SRL

REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR

35, 37, 41 1296
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686
M 2021
07138

04/10/2021 181903 AMZA LINE INVEST NO STRESS 35 1296

687
M 2021
07146

04/10/2021 181904 CHIMOPROD DIV
S.R.L.

DIVVOS 1, 2, 3 1297

688
M 2021
07151

05/10/2021 181905 ȘTEFAN-ALEXANDRU
NANU
JEAN SASU
EMILIAN
NEGULESCU

hiro 36, 39, 41,
43

1298

689
M 2021
07156

05/10/2021 181906 SC
AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA

PODGORIILE
BOHOTIN

33, 35 1299

690
M 2021
07157

05/10/2021 181907 SC
AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA

CB COLINELE
BOHOTIN

33, 35 1299

691
M 2021
07158

05/10/2021 182055 INCLUSIVE ACCES
SRL

INCLUSIVE ACCESS
ATELIERUL DE
ACCESIBILITATE

41, 45 1300

692
M 2021
07163

05/10/2021 181908 KLG EUROPE
LOGISTICS SRL

strongo by KLG
EUROPE

39 1300

693
M 2021
07164

05/10/2021 181909 OVIDIU PORUȚIU craftix art 2, 16, 35 1301

694
M 2021
07173

05/10/2021 181910 COSMIN DRAGOS
CONSTANTINESCU

CASH&GO AMANET &
EXCHANGE

36 1301

695
M 2021
07175

05/10/2021 181841 BI-TECH SECURITY
S.R.L.

BIDEPA BI-TECH
SECURITY

37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

696
M 2021
07176

05/10/2021 182159 HONIGBERGER
UNISYS SRL

HONIGBERGER 38, 42 1303

697
M 2021
07178

05/10/2021 181911 PAUL CONSTANTIN
COJOCARU

3C SportAutism
Program by PAUL
COJOCARU

41 1303

698
M 2021
07186

05/10/2021 181912 F DESIGN ELECTRIC
SRL

Soarepentruacasa 37 1304

699
M 2021
07191

06/10/2021 181913 SC BRAND NEW
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

agrocultura TOT CE-I
MAI BUN

35 1304

700
M 2021
07198

06/10/2021 181914 PEINT SIZĂRS SRL CONCENTRIC 25 1305

701
M 2021
07200

06/10/2021 181915 COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL

16, 25, 28,
30

1305

702
M 2021
07208

06/10/2021 181916 MANSARDA CU
SUNETE S.R.L.

lazysmart ENJOY
LAZINESS

9, 35 1308

703
M 2021
07218

07/10/2021 181917 BOGDAN BURLIBAȘA
COSTEL BURLIBAȘA

ANTIRISK 35, 36, 42,
45

1309

704
M 2021
07219

07/10/2021 181918 PATRIMONIC
INTERNATIONAL
S.R.L.

PATRIMONIC 25 1309

705
M 2021
07226

07/10/2021 181378 MUNTENIA GUARD
SECURITY SRL

MUNTENIA GUARD
SECURITY

45 1310
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706
M 2021
07227

07/10/2021 181919 MIRIAM TED INVEST
SRL

TUDOR 30, 35 1310

707
M 2021
07238

07/10/2021 181920 BAVADI SECURITY
S.R.L.

BAVADI SECURITY 45 1310

708
M 2021
07243

07/10/2021 181921 SC THE AZORES SRL CST INDEX 35 1311

709
M 2021
07248

08/10/2021 181922 DONCIU PETRONELA PETRA 41 1311

710
M 2021
07254

08/10/2021 181923 AESCULAP PROD
SRL

Activit No Cârcel 1, 5 1311

711
M 2021
07257

08/10/2021 181967 SC MEDIABIT
SYSTEMS SRL

NEOVISION 9, 28 1312

712
M 2021
07258

08/10/2021 181924 SC KVO AUTO PARTS
SRL

KVO 12, 22, 27,
28

1312

713
M 2021
07263

08/10/2021 181925 COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL

16, 25, 28,
30

1312

714
M 2021
07272

11/10/2021 181926 FIORD SECURITY
SRL

FIORD SECURITY 45 1316

715
M 2021
07273

11/10/2021 181927 CRYSTAL SHIELD
S.R.L.

CRYSTAL SHIELD 45 1316

716
M 2021
07275

11/10/2021 181928 TANASESCU
GHEORGHE
CRISTIAN
Intreprindere
Individuala

VH Vechiul Horezean 21, 35 1316

717
M 2021
07285

11/10/2021 181929 FLORIAN
ALEXANDRU MIHAI
CONSTANTIN
BOGHIU

CRAMA FRUST 32, 33 1317

718
M 2021
07286

11/10/2021 182128 OANA BEATRICE
PREOTESCU

ZATTA 21, 25, 27,
28, 35, 42

1317

719
M 2021
07292

12/10/2021 181930 BCR ASIGURARI
DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP
S.A.

Venit Protect 36 1318

720
M 2021
07297

12/10/2021 181979 AGRICOVER S.A NEXT GENERATION
IN AGRIBUSINESS

1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,
41, 42, 43,
44

1318

721
M 2021
07298

12/10/2021 181980 AGRICOVER SA PHOS EXPERT 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

722
M 2021
07302

12/10/2021 181983 CHIN SIAK LOONG Ruff Ryder 18 1321

723
M 2021
07305

12/10/2021 181731 SIGHT G.D. SRL SIGHT G.D. SERVICII
DE PROTECTIE
SI SECURITATE
PERSONALA

45 1321
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724
M 2021
07306

12/10/2021 181984 JEAN NICULESCU MUGSHOT 21, 30, 43 1322

725
M 2021
07307

12/10/2021 181985 S.C. CONFIDEN
TRAVEL SRL

haruKI SUSHI haruKI
SUSHI haruKI SUSHI

43 1323

726
M 2021
07308

12/10/2021 181986 ELGEKA FERFELIS
ROMANIA SA

POLINI 29, 30, 31,
39

1323

727
M 2021
07309

12/10/2021 181987 ELGEKA FERFELIS
ROMANIA SA

CROWN CROWNITTO 29, 30, 35,
39

1323

728
M 2021
07314

12/10/2021 181988 ELGEKA-FERFELIS
ROMANIA S.A.

ELGEKA-FERFELIS 39 1324

729
M 2021
07322

12/10/2021 182165 CIPRIAN DAN GRAUR ClinicaRoboților
doctorul robotului tău

35, 37 1324

730
M 2021
07324

12/10/2021 181989 ANTA PROD
CONCEPT SRL

TNL STORE 3, 5, 35 1325

731
M 2021
07327

12/10/2021 181990 NIKOS TOPZFOOD
SRL

UniKorn The mythical
taste

29, 35, 43 1326

732
M 2021
07330

13/10/2021 181991 FLORIN VALENTIN
VASILE
NELU GEORGIAN
ANTON

PacPac Arena 28 1327

733
M 2021
07332

13/10/2021 181992 VEL PITAR S.A. Răsfățuri de la Buni 30 1327

734
M 2021
07333

13/10/2021 181993 MARIUS DUMITRU
MĂCĂRESCU

Energia Naturii 40, 41, 42 1327

735
M 2021
07351

13/10/2021 181994 ROX SECURITY SRL ROX SECURITY 45 1328

736
M 2021
07357

13/10/2021 181995 SELERON S.R.L. S seleron Evoluăm
împreună.

1, 2, 3, 7,
8, 9, 17,
21, 25, 35

1328

737
M 2021
07361

13/10/2021 181997 IOAN ADRIAN
ONISOR

DESCULȚ ÎN IARBĂ 35, 41, 42 1331

738
M 2021
07362

13/10/2021 181998 S.C. TIMAC AGRO
ROMANIA S.R.L.

AgroStrateg 35 1331

739
M 2021
07363

13/10/2021 181999 INSTITUTUL
NATIONAL DE
STATISTICA

2021
RECENSĂMÂNTUL
POPULAȚIEI și
LOCUINȚELOR om cu
om, casă cu casă

35 1336

740
M 2021
07367

13/10/2021 182000 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

A 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1336

741
M 2021
07369

13/10/2021 182001 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

A 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1338

742
M 2021
07370

13/10/2021 182002 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

A 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1340
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743
M 2021
07371

13/10/2021 182003 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

A 1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1342

744
M 2021
07372

13/10/2021 182004 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

Connected by science,
empowered by
knowledge

1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1344

745
M 2021
07373

13/10/2021 182005 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

Conectați prin știință,
mai puternici prin
cunoaștere

1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1346

746
M 2021
07374

13/10/2021 182006 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

Niciodată nu ne oprim
din învățat deoarece
natura nu se oprește
din a ne preda

1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1348

747
M 2021
07375

13/10/2021 182007 SYNGENTA AGRO
S.R.L.

Never stop learning
because nature never
stops teaching

1, 5, 7, 9,
16, 31, 35,
38, 41, 42,
44

1350

748
M 2021
07376

13/10/2021 182008 COMUNA BOD FESTIVALUL
FLORILOR BLUMEN
FEST

35, 41 1352

749
M 2021
07381

13/10/2021 182010 CHROMOSOME
DYNAMICS SRL

H HOMELAND 38, 44 1352

750
M 2021
07382

13/10/2021 182011 CHROMOSOME
DYNAMICS SA

Homeland - reteaua de
socializare a fermierilor
de pretutindeni

38, 44 1352

751
M 2021 13/10/2021 182012 EUGENIU ŞINDILĂ MotiWin Motivate

yourself and live
playing

28, 35, 41 1353

752
M 2021
07386

13/10/2021 182013 SC CHRISTINE
STYLE EVENTS SRL

INKSA 20, 35 1354

753
M 2021
07387

13/10/2021 182014 S.C. DRAGOTEXT
S.R.L.

Casa del Sole 43 1355

754
M 2021
07388

13/10/2021 182015 SC OCAR SERV SRL 28 1355

755
M 2021
07397

26/10/2021 182016 BOGDAN MITRICA LION RECYCLE 40 1356

756
M 2021
07447

14/10/2021 181931 CORIA SOFT SRL CORIA 3, 5, 8, 11,
21, 35, 44

1356

757
M 2021
07448

14/10/2021 181932 PIXELOTECA SRL LeadersTalk 41 1357

758
M 2021
07453

14/10/2021 181933 GLOBAL ADYANE
S.R.L.

PAA - home 7, 21 1358

759
M 2021
07458

14/10/2021 182045 FLORIAN VALERIU
SĂLĂJEANU

ASSOC 41, 43, 44 1358

760
M 2021
07460

14/10/2021 182042 PECEF AMBIENT SRL PECEF AMBIENT 35, 37, 39 1359

761
M 2021
07461

14/10/2021 182043 PECEF TEHNICA SRL PECEF TEHNICA 35, 37, 39 1360

07383
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762
M 2021
07462

14/10/2021 181934 FLORIN CIOMAG THE DINE' Steak
House

43 1361

763
M 2021
07463

14/10/2021 181842 IVAN IMPORT
TRADING S.R.L.

IVN SHOP 9, 11, 35 1362

764
M 2021
07470

15/10/2021 181937 ELENA PANĂ LUCKY JOY The
Future Is You

9, 18, 25,
28, 35

1364

765
M 2021
07472

15/10/2021 181938 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS
ROMANIA SRL

NITROKAL 1 1365

766
M 2021
07475

15/10/2021 181939 1 ECOLAB USA INC DeoMaxx. Esența ta 3, 5, 35 1365

767
M 2021
07477

15/10/2021 181940 COOPERATIVA
AGRICOLA
INTEGRATA TARA
MEA

COOPERATIVA
AGRICOLA TARA
MEA

1, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 39,
44

1365

768
M 2021
07478

15/10/2021 181941 ASOCIATIA
MONUMENTE IN
VRANCEA

MAUSOLEE PE
BICICLETĂ PEDALĂM
EROIC ÎNCĂ DIN 2015

41 1368

769
M 2021
07482

15/10/2021 181942 BESTETIC FOR LIFE
SRL

VITTA 44, 45 1369

770
M 2021
07483

15/10/2021 181964 SAMUS LACT
COOPERATIVA
AGRICOLĂ

Naturlact 29, 35, 40 1369

771
M 2021
07484

15/10/2021 181965 SAMUS LACT
COOPERATIVA
AGRICOLĂ

Someșana 29, 35, 40 1370

772
M 2021
07486

15/10/2021 181943 S.C. CASA REM
FUNERARE S.R.L.

REM FUNERARE 45 1370

773
M 2021
07493

15/10/2021 181944 SC ROMPAK SRL FELII DE BINE 1, 30, 35 1371

774
M 2021
07497

15/10/2021 182118 S.C TROPINI TEK
SRL

AUTO-PORTARE 35, 36 1371

775
M 2021
07501

16/10/2021 182115 ALCO SAN IMPEX
SRL

CLINICA DR. ALBU 44 1372

776
M 2021
07503

17/10/2021 181945 NOBILIS LARIX SRL mingo coffee addicted
society

30 1372

777
M 2021
07507

18/10/2021 181946 POWER MEDICAL
SRL

Power Medical 37, 44 1372

778
M 2021
07509

18/10/2021 181948 RYADALY SRL eR D L 9, 10, 14 1373

779
M 2021
07520

18/10/2021 181799 KID PROJECT
DESIGN SRL

KID TECHNOLOGY 6, 19, 37,
42

1374

780
M 2021
07521

18/10/2021 181800 KID PROJECT
DESIGN SRL

TAILOR KID 37, 42 1375

781
M 2021
07524

18/10/2021 181949 DAN SAMSONIC
ALIN-DUMITRU
LOBODĂ
DRAGOȘ-ROMEO
PETRE
DRAGOȘ-MARIUS
MATEESCU

THE WHISKY CLUB
ROMANIA Proudly
Established 2013

35, 41 1376
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782
M 2021
07525

18/10/2021 181950 H4L DEVELOPMENT
SA

h4l LAKEVIEW 35, 36, 37 1377

783
M 2021
07526

18/10/2021 181951 IONELA-CRISTINA
HOSU
RASHID TANVEER

WALKING BALLOONS 28, 35 1382

784
M 2021
07527

18/10/2021 181952 SISTEC BUSINESS
SOLUTIONS SRL

ABAS BY SISTEC 9, 35, 42 1383

785
M 2021
07528

18/10/2021 181953 SC CITYVISION
MEDIA SRL

BizPLUS 35 1383

786
M 2021
07529

18/10/2021 181954 ALIWEB CANDLES
SRL

ali-market.ro FMCG
Wholesale Distribution

35 1386

787
M 2021
07532

18/10/2021 182140 SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN 35 1388

788
M 2021
07539

19/10/2021 182141 SC
MICROANALYTICS
SERVICES SRL

MICROANALYTICS 9, 35, 42 1389

789
M 2021
07542

19/10/2021 181955 COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL

Pupici cu Sclipici 9, 16, 25,
28, 30, 35,
41

1393

790
M 2021
07544

19/10/2021 181956 SIRCA SA SIRCA 7 1400

791
M 2021
07552

19/10/2021 182064 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Educație Step by Step 41 1400

792
M 2021
07554

22/10/2021 182065 DAN MIHĂESCU Sentinela Semper
vigilans! gazetă
independentă din 1887

41 1400

793
M 2021
07555

19/10/2021 182066 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

educație step by step 41 1401

794
M 2021
07556

19/10/2021 182067 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Step by Step
Education

41 1401

795
M 2021
07557

19/10/2021 182068 ASOCIATIA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

step by step education 41 1401

796
M 2021
07558

19/10/2021 182069 ASOCIATIA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

franciză Step by Step 41 1401



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

1496

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

797
M 2021
07560

19/10/2021 182070 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Franciză step by step 41 1401

798
M 2021
07561

19/10/2021 182071 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Franciză Step by Step 41 1402

799
M 2021
07563

19/10/2021 182075 MARIAN CIOTOIANU La Ciotoianu 29, 43 1402

800
M 2021
07564

19/10/2021 182076 STRATEGIC
DISTRIBUTION
GROUP SRL

STRATEGIC 6, 20 1403

801
M 2021
07567

20/10/2021 182077 SORINA - DANIELA
BLAJ

it's time for you to
shine

44 1409

802
M 2021
07574

20/10/2021 182078 NOTOINVEST TIME
SRL

BURGERS.FRIES
Pop'S AND MORE

43 1410

803
M 2021
07575

20/10/2021 182079 MARIUS DUMITRU
MĂCĂRESCU

MILLENNIUM
ASSISTANCE

36 1410

804
M 2021
07579

20/10/2021 182080 MARIUS DUMITRU
MĂCĂRESCU

MILLENNIUM
ASSISTANCE
INMATRICULARI
AUTO

35 1411

805
M 2021
07584

20/10/2021 182081 ENERGY TECH
ENTERA SRL

entera Empowering
Energy

4, 7, 9, 35,
36, 39, 40,
42

1411

806
M 2021
07585

20/10/2021 182082 EASYTICKETS MEDIA
SRL

EASYTICKETS 35, 41, 42 1412

807
M 2021
07586

20/10/2021 182083 GEORGE-MIHAI
PETRISOR

TERRAMONT 39, 41 1412

808
M 2021
07597

20/10/2021 182084 M STEEL SRL M METALKRAFT 6, 35 1413

809
M 2021
07614

21/10/2021 182085 CONSTANTIN
CÎRLIGEANU

SHOGUN`S 8, 21, 25,
35, 44

1417

810
M 2021
07616

21/10/2021 182086 CONSTANTIN
CIRLIGEANU

MIKASHI SHOGUN'S 8, 21, 25,
35, 44

1418

811
M 2021
07620

21/10/2021 182087 CORIA SOFT SRL RNK BEAUTY 3, 35 1418

812
M 2021
07622

21/10/2021 182088 SC ADE STIL
CONCEPT SRL

ADE STIL 44 1421

813
M 2021
07631

21/10/2021 182089 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one MAMAIA NORD 35, 36, 37 1421

814
M 2021
07634

22/10/2021 182033 ACE GUARD
SECURITY SRL

ACE GUARD
SECURITY

45 1423

815
M 2021
07636

22/10/2021 182032 INTERN FORCE
SECURITY

INTERN FORCE
SECURITY

45 1423

816
M 2021
07638

22/10/2021 182031 SPECTRUM GUARD
SECURITY SRL

SPECTRUM GUARD
SECURITY

45 1423
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817
M 2021
07647

22/10/2021 182090 MABICRI SRL BAMY BAMY 35 1423

818
M 2021
07658

22/10/2021 182091 ROMPRIX EXIM SRL ROMPRIX Specialistul
în ... ETICHETĂ

16, 35 1424

819
M 2021
07660

22/10/2021 182048 S.C. IT MARKET
S.R.L.

SPARTAN sport 12, 22, 25,
28, 35

1425

07661
22/10/2021 182092 GOLDEN PROVIDER

DISTRIBUTION S.R.L.
SAPORI DI GOLDEN
BY GOLDEN
PROVIDER
DISTRIBUTION

29, 35 1427

821
M 2021
07663

22/10/2021 182093 BENIAMIN
MARINESCU

BENFAST 43 1430

822
M 2021
07679

25/10/2021 182116 S.C. BEROE GAMES
S.R.L

Life is a game Play it! 35, 38, 41,
43

1430

823
M 2021
07686

25/10/2021 182034 SC CRIDARO SHOP
SRL

CRIDARO 9, 11, 12 1431

824
M 2021
07687

25/10/2021 182019 EMANOIL DANIEL
GREGORY

EL DECO 35, 42 1432

825
M 2021
07688

25/10/2021 182094 ANA MARIA ELENA
NEDELCU

DERMASPA 44 1432

826
M 2021
07693

25/10/2021 182095 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS
ROMANIA SRL

BAGHERA 5 1434

827
M 2021
07713

26/10/2021 182096 MARSILIAN
TECHNOLOGIES SRL

Docendo 41 1434

828
M 2021
07715

26/10/2021 182097 VNX WINE EXPERT
SRL

BIBLIOTECA DE
VINURI

33, 35, 39 1434

829
M 2021
07717

26/10/2021 182098 TO THE MOON SRL LifeBowls 43 1435

830
M 2021
07725

26/10/2021 182117 ROMULUS SORIN
NICULESCU

THE MOBILE SPA 37 1435

831
M 2021
07726

26/10/2021 182099 MITSUBISHI
CORPORATION

7, 12 1435

832
M 2021
07727

26/10/2021 182100 MITSUBISHI
CORPORATION

MITSUBISHI 7, 12 1437

07729
26/10/2021 182101 IOANA-FLORINA

ȚĂGUREAN-GRAMA
IOANA GRAMA 92
MEDIA S.R.L.

GRAMA 20, 24, 25 1439

834
M 2021
07739

26/10/2021 182102 EXODIGITAL SRL startco 35, 42 1440

835
M 2021
07743

27/10/2021 182103 GEORGE IORDACHE intervin UN PODCAST
DESPRE VINURI

9, 38, 41,
42

1440

836
M 2021
07752

27/10/2021 182104 NESS PROIECT
EUROPE SRL

NESS PROIECT
EUROPE NEW
ENGINEERING
SMART SOLUTIONS

37, 39, 42 1441

837
M 2021
07763

27/10/2021 182105 SC DINU
EXPEDITION SRL

ADAM'S GARAGE
SERVICE AUTO &
TRUCK 2020

35, 37, 42 1441

M 2021
820

M 2021
833
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838
M 2021
07764

27/10/2021 182106 RAILING DESIGN SRL QUALMONT 6, 35 1445

839
M 2021
07767

27/10/2021 181947 PREVENTIVE
SECURITY ROMANIA
SRL

PREVENTIVE
SECURITY ROMÂNIA

45 1446

840
M 2021
07771

27/10/2021 182052 LINEPHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED

LINEPHARMA 5 1447

841
M 2021
07773

27/10/2021 182051 LINEPHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED

GYMISO 5 1447

842
M 2021
07780

27/10/2021 182107 VERSA VENTURE
SRL

NION 35, 42 1447

843
M 2021
07784

28/10/2021 182108 GIOVANNI MARIO
FRANCESCO

PHONEY HAWK 28, 41, 42 1449

844
M 2021
07785

28/10/2021 182109 TERAPLAST SA TeraDuct 17, 19, 35 1450

845
M 2021
07787

28/10/2021 182110 SINEKO TRADE SRL ARIA EYEWEAR 2, 9, 35 1450

846
M 2021
07790

28/10/2021 182111 CUMPANA 1993 SRL Cumpana. In echilibru. 11, 30, 32,
35

1451

847
M 2021
07800

28/10/2021 182112 ASOCIATIA DIGITAL
DENTAL SOCIETY

Digital Dentistry
Society Romania

41 1451

848
M 2021
08194

15/11/2021 182113 MILLENIUM GLOBAL
VISION SRL

UTILITY ONE 35 1452
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
(111) (210)

145361 M 2016 03545 771
181294 M 2021 04116 845
181295 M 2021 05069 872
181296 M 2021 06929 1226
181297 M 2021 04991 870
181298 M 2016 01929 762
181299 M 2021 02555 824
181300 M 2021 05436 886
181301 M 2021 05549 889
181302 M 2021 05669 899
181303 M 2021 05846 905
181304 M 2021 05848 913
181305 M 2021 06341 974
181306 M 2021 05946 921
181307 M 2021 03549 834
181308 M 2021 06055 929
181309 M 2021 05212 875
181310 M 2020 08658 809
181311 M 2021 05141 873
181312 M 2021 06762 1153
181313 M 2021 06169 943
181314 M 2021 05614 898
181315 M 2021 06766 1159
181316 M 2021 05770 901
181317 M 2021 06924 1223
181318 M 2021 05986 925
181319 M 2021 06698 1120
181320 M 2021 06810 1183
181321 M 2021 06813 1183
181322 M 2021 06820 1184
181323 M 2016 02280 764
181324 M 2020 07327 807
181325 M 2016 02809 767
181326 M 2021 06537 1030
181327 M 2021 06538 1030
181328 M 2021 06093 936
181329 M 2016 01336 759
181330 M 2021 07016 1254
181331 M 2021 05425 884
181332 M 2021 06064 931
181333 M 2021 06063 930
181334 M 2021 02705 825
181335 M 2021 06895 1215

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181336 M 2021 06117 940
181337 M 2021 06176 944
181338 M 2021 06188 949
181339 M 2020 06164 803
181340 M 2021 05914 918
181341 M 2016 02321 765
181342 M 2016 03452 770
181343 M 2021 06333 969
181344 M 2021 06332 968
181345 M 2021 06109 939
181346 M 2021 06101 938
181347 M 2021 03879 840
181348 M 2021 06634 1076
181349 M 2021 04326 846
181350 M 2021 06833 1188
181351 M 2021 00579 813
181352 M 2021 06084 932
181353 M 2021 06465 994
181354 M 2021 06411 980
181355 M 2021 05510 888
181356 M 2021 04457 849
181357 M 2021 06546 1033
181358 M 2021 06957 1237
181359 M 2021 06505 1021
181360 M 2021 06848 1198
181361 M 2021 06837 1189
181362 M 2021 03628 836
181363 M 2021 06448 987
181364 M 2021 06473 1000
181365 M 2021 06545 1032
181366 M 2021 06678 1109
181367 M 2021 06682 1111
181368 M 2021 06692 1116
181369 M 2021 06874 1204
181370 M 2021 06884 1208
181371 M 2021 06885 1208
181372 M 2021 06899 1217
181373 M 2021 06900 1218
181374 M 2021 06916 1220
181375 M 2021 06918 1221
181376 M 2021 06941 1230
181377 M 2021 06942 1230
181378 M 2021 07226 1310

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181379 M 2021 06079 931
181380 M 2021 06434 985
181381 M 2021 06143 942
181382 M 2014 07984 738
181383 M 2021 01553 822
181384 M 2021 06828 1186
181413 M 2021 06464 994
181414 M 2021 06467 996
181415 M 2021 06360 975
181416 M 2021 06474 1001
181417 M 2021 06482 1003
181418 M 2021 06485 1007
181419 M 2021 06486 1008
181420 M 2021 06488 1009
181421 M 2021 06489 1010
181422 M 2021 06492 1011
181423 M 2021 06502 1014
181424 M 2021 06504 1021
181425 M 2021 06515 1023
181426 M 2021 06519 1023
181427 M 2021 06520 1024
181428 M 2021 06527 1025
181429 M 2021 06529 1027
181430 M 2021 06548 1033
181431 M 2021 06551 1034
181432 M 2021 06555 1035
181433 M 2021 06557 1036
181434 M 2021 06563 1042
181435 M 2021 06566 1043
181436 M 2021 06567 1045
181437 M 2021 06569 1047
181438 M 2021 06571 1049
181439 M 2021 06574 1049
181440 M 2021 06577 1050
181441 M 2021 06579 1051
181442 M 2021 06588 1053
181443 M 2021 06597 1056
181444 M 2021 06598 1056
181445 M 2021 06614 1062
181446 M 2021 06615 1066
181447 M 2021 06623 1073
181448 M 2021 06632 1075
181449 M 2021 06633 1076
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
181450 M 2021 06635 1077
181451 M 2021 06641 1081
181452 M 2021 06642 1084
181453 M 2021 06643 1087
181454 M 2021 06644 1090
181455 M 2021 06645 1093
181456 M 2021 06647 1096
181457 M 2021 06655 1099
181458 M 2021 06659 1101
181459 M 2021 06660 1101
181460 M 2021 06662 1102
181461 M 2021 06667 1104
181462 M 2021 06669 1105
181463 M 2021 06670 1105
181464 M 2021 06672 1107
181465 M 2021 06681 1110
181466 M 2021 06685 1113
181467 M 2021 06691 1115
181468 M 2021 06686 1113
181469 M 2021 06695 1118
181470 M 2021 06703 1123
181471 M 2021 06710 1126
181472 M 2021 06721 1129
181473 M 2021 06726 1139
181474 M 2021 06730 1142
181475 M 2021 06731 1143
181476 M 2021 06735 1144
181477 M 2021 06736 1146
181478 M 2021 06737 1146
181479 M 2021 06742 1147
181480 M 2021 06746 1147
181481 M 2021 06756 1152
181482 M 2021 06759 1152
181483 M 2021 06761 1153
181484 M 2021 06763 1158
181485 M 2021 06767 1159
181486 M 2021 06768 1160
181487 M 2021 06772 1160
181488 M 2021 06777 1163
181489 M 2021 06778 1163
181490 M 2021 06783 1165
181491 M 2021 06784 1168
181492 M 2021 06792 1173

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181493 M 2021 06793 1175
181494 M 2021 06796 1176
181495 M 2021 06797 1176
181496 M 2021 06798 1176
181497 M 2021 06801 1177
181498 M 2021 06812 1183
181499 M 2021 06854 1198
181500 M 2021 06864 1201
181501 M 2021 06865 1201
181502 M 2021 06867 1202
181503 M 2021 06868 1202
181504 M 2021 06869 1203
181505 M 2021 06872 1204
181506 M 2021 06877 1205
181507 M 2021 06889 1209
181508 M 2021 06893 1214
181509 M 2021 06894 1214
181510 M 2021 06904 1218
181511 M 2021 06906 1219
181512 M 2021 06907 1219
181513 M 2021 06909 1220
181514 M 2021 06923 1222
181515 M 2021 06928 1225
181516 M 2021 06930 1227
181517 M 2021 06934 1228
181518 M 2021 06931 1227
181519 M 2021 06935 1228
181520 M 2021 06944 1231
181521 M 2021 06945 1231
181522 M 2021 06946 1232
181523 M 2021 06947 1232
181524 M 2021 06950 1233
181525 M 2021 06951 1233
181526 M 2021 06959 1237
181527 M 2021 06962 1237
181528 M 2021 06971 1241
181529 M 2021 06751 1150
181530 M 2021 06974 1242
181531 M 2021 06981 1244
181532 M 2021 06983 1245
181533 M 2021 06985 1246
181534 M 2021 06986 1247
181535 M 2021 06987 1248

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181536 M 2021 06989 1248
181537 M 2021 06990 1249
181538 M 2021 06996 1249
181539 M 2021 07014 1252
181540 M 2021 07015 1253
181541 M 2021 07017 1255
181542 M 2021 07018 1256
181543 M 2021 07029 1262
181544 M 2021 07030 1263
181545 M 2021 07039 1264
181546 M 2021 07047 1265
181547 M 2021 07048 1265
181548 M 2021 07049 1266
181549 M 2021 07050 1266
181550 M 2021 07052 1267
181551 M 2021 07054 1267
181552 M 2021 07063 1274
181553 M 2021 07081 1281
181554 M 2021 01398 816
181555 M 2021 06003 926
181556 M 2021 05513 888
181557 M 2021 06727 1141
181558 M 2021 06390 977
181559 M 2021 04534 854
181560 M 2021 06878 1206
181561 M 2021 06560 1041
181562 M 2021 06561 1042
181563 M 2021 06559 1040
181564 M 2021 06503 1015
181565 M 2021 06926 1224
181566 M 2021 07094 1285
181567 M 2021 07055 1268
181568 M 2021 06100 937
181569 M 2021 06011 926
181570 M 2021 07001 1250
181571 M 2021 01657 823
181572 M 2021 05540 889
181573 M 2021 05365 881
181574 M 2021 05101 872
181575 M 2021 03917 842
181576 M 2020 07006 804
181577 M 2021 06891 1213
181578 M 2021 03663 837
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181579 M 2021 05772 903
181580 M 2021 06442 986
181581 M 2021 05925 918
181582 M 2021 05318 878
181583 M 2021 06116 939
181584 M 2021 05362 879
181585 M 2021 04111 843
181586 M 2021 04333 847
181587 M 2021 04920 868
181588 M 2021 05217 877
181589 M 2021 03977 842
181590 M 2021 05026 871
181591 M 2021 04803 864
181592 M 2021 05940 920
181593 M 2021 04418 848
181594 M 2021 06593 1055
181595 M 2021 06398 978
181596 M 2021 06404 979
181597 M 2021 06707 1124
181598 M 2014 06606 737
181599 M 2020 04929 799
181600 M 2021 05303 878
181601 M 2019 03984 793
181602 M 2021 06807 1182
181603 M 2021 06288 952
181604 M 2016 01820 762
181605 M 2021 04426 849
181606 M 2021 06585 1052
181607 M 2021 04069 843
181608 M 2021 06902 1218
181609 M 2021 06901 1218
181610 M 2021 06150 942
181611 M 2021 04483 853
181612 M 2021 01508 820
181613 M 2021 06540 1030
181614 M 2021 06477 1003
181615 M 2021 01997 823
181616 M 2021 06476 1002
181617 M 2021 06892 1214
181618 M 2021 06976 1242
181619 M 2021 06982 1244
181620 M 2018 02678 789
181621 M 2017 03384 789

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181622 M 2020 05819 801
181623 M 2020 04931 800
181624 M 2020 04903 799
181625 M 2020 04930 799
181626 M 2021 06180 945
181627 M 2021 06543 1032
181628 M 2016 04289 778
181629 M 2021 07008 1252
181630 M 2016 00991 756
181631 M 2016 00992 757
181632 M 2021 06702 1121
181633 M 2014 08231 739
181634 M 2021 06226 952
181635 M 2021 06403 978
181636 M 2021 06337 970
181637 M 2021 05173 874
181638 M 2021 01618 822
181639 M 2021 06637 1078
181640 M 2021 03461 832
181641 M 2021 06301 967
181642 M 2016 00358 753
181643 M 2016 00360 754
181644 M 2016 00363 754
181645 M 2016 00365 755
181646 M 2016 00367 755
181647 M 2016 00368 756
181648 M 2021 04351 847
181649 M 2021 06500 1013
181650 M 2021 06898 1216
181651 M 2021 05805 904
181652 M 2021 05931 919
181653 M 2020 07726 809
181654 M 2021 05973 924
181655 M 2021 06438 985
181656 M 2021 06462 993
181657 M 2021 05161 874
181658 M 2021 06880 1207
181659 M 2021 05952 922
181660 M 2021 05951 921
181661 M 2019 03959 793
181662 M 2018 06745 790
181663 M 2021 05901 917
181664 M 2021 01697 823

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181665 M 2016 04178 772
181666 M 2021 05766 901
181667 M 2021 06888 1209
181668 M 2021 06380 975
181669 M 2021 06033 927
181670 M 2021 04827 865
181671 M 2021 06484 1004
181672 M 2021 06747 1149
181673 M 2021 06984 1245
181674 M 2021 06788 1170
181675 M 2016 02414 765
181676 M 2021 03774 837
181677 M 2016 02783 766
181678 M 2021 06171 944
181679 M 2016 01340 760
181680 M 2021 04801 863
181681 M 2021 06649 1096
181682 M 2021 06687 1114
181683 M 2021 06803 1179
181684 M 2021 06804 1180
181685 M 2021 06802 1178
181686 M 2021 06952 1234
181687 M 2021 03604 836
181688 M 2021 06956 1236
181689 M 2016 02128 763
181690 M 2016 02129 763
181691 M 2014 08137 739
181692 M 2015 06390 748
181693 M 2021 05422 883
181694 M 2021 06408 980
181695 M 2020 04269 798
181696 M 2021 06525 1024
181697 M 2020 07090 805
181698 M 2016 00278 751
181699 M 2016 04343 778
181700 M 2021 06528 1026
181701 M 2021 06470 999
181702 M 2021 06494 1012
181703 M 2021 06535 1029
181704 M 2021 06876 1205
181705 M 2021 06745 1147
181706 M 2018 07161 791
181707 M 2016 00125 750
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181708 M 2021 06839 1197
181709 M 2021 06107 938
181710 M 2021 07070 1277
181711 M 2019 06399 794
181712 M 2021 06882 1207
181713 M 2021 05988 925
181714 M 2021 02515 824
181715 M 2021 07069 1275
181716 M 2016 05089 780
181717 M 2021 06834 1189
181718 M 2021 06732 1144
181719 M 2016 01790 762
181720 M 2021 06302 968
181721 M 2021 04738 862
181722 M 2021 00024 811
181723 M 2021 01578 822
181724 M 2020 07665 808
181725 M 2021 06458 991
181726 M 2021 06663 1102
181727 M 2021 05825 904
181728 M 2016 06423 783
181729 M 2021 06688 1115
181730 M 2021 06586 1052
181731 M 2021 07305 1321
181732 M 2021 06463 994
181733 M 2021 06638 1079
181734 M 2016 06136 781
181735 M 2021 00392 812
181736 M 2016 01038 757
181737 M 2016 01039 757
181738 M 2021 00499 812
181739 M 2016 01396 761
181740 M 2016 01203 759
181741 M 2015 06672 749
181742 M 2021 06754 1151
181743 M 2021 06753 1150
181744 M 2019 02603 791
181745 M 2019 02395 791
181746 M 2019 03178 792
181747 M 2021 06186 947
181748 M 2021 06182 945
181749 M 2016 05746 781
181750 M 2021 03866 839

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181751 M 2021 06324 968
181752 M 2021 06580 1051
181753 M 2021 06517 1023
181754 M 2021 04359 848
181755 M 2021 06490 1011
181756 M 2021 06599 1057
181757 M 2021 06963 1240
181758 M 2014 08347 740
181759 M 2016 06203 782
181760 M 2021 07003 1250
181761 M 2021 06087 936
181762 M 2016 02814 767
181763 M 2021 06501 1014
181764 M 2021 06099 937
181765 M 2021 06472 1000
181766 M 2021 05955 922
181767 M 2021 05956 922
181768 M 2021 04644 860
181769 M 2014 01943 737
181770 M 2014 02269 737
181771 M 2016 05190 780
181772 M 2021 06790 1171
181773 M 2021 06969 1240
181774 M 2021 06591 1054
181775 M 2016 05546 781
181776 M 2021 06725 1138
181777 M 2019 07285 795
181778 M 2020 08607 809
181779 M 2021 06533 1028
181780 M 2021 06938 1229
181781 M 2015 06328 748
181782 M 2021 06142 941
181783 M 2015 06457 748
181784 M 2015 02508 743
181785 M 2021 03390 831
181786 M 2020 00708 795
181787 M 2021 03409 832
181788 M 2021 06651 1098
181789 M 2021 06656 1100
181790 M 2021 06657 1100
181791 M 2021 06875 1204
181792 M 2021 05349 878
181793 M 2021 05028 872

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181794 M 2021 05345 878
181795 M 2021 06694 1117
181796 M 2021 06636 1078
181797 M 2020 01557 798
181798 M 2016 01198 758
181799 M 2021 07520 1374
181800 M 2021 07521 1375
181801 M 2021 06468 997
181802 M 2021 06483 1003
181803 M 2016 06273 782
181804 M 2021 03517 833
181805 M 2021 04926 869
181806 M 2021 06697 1119
181807 M 2016 06567 783
181808 M 2021 05971 923
181809 M 2016 04255 777
181810 M 2021 06155 943
181811 M 2021 06421 983
181812 M 2016 01216 759
181813 M 2021 07058 1271
181814 M 2016 01107 758
181815 M 2021 05583 896
181816 M 2016 02858 768
181817 M 2014 08471 742
181818 M 2015 06865 750
181819 M 2021 06674 1108
181820 M 2016 07321 786
181821 M 2021 05845 904
181822 M 2021 06604 1060
181823 M 2021 06870 1203
181824 M 2018 05061 790
181825 M 2021 06718 1128
181826 M 2021 06439 986
181827 M 2016 02135 764
181828 M 2021 06197 951
181829 M 2016 06888 784
181830 M 2021 06800 1176
181831 M 2021 06612 1061
181832 M 2021 07025 1262
181833 M 2021 05002 870
181834 M 2021 07022 1257
181835 M 2016 02887 768
181836 M 2021 07064 1274
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
181837 M 2016 06889 784
181838 M 2015 05930 745
181839 M 2021 03237 830
181840 M 2021 03779 838
181841 M 2021 07175 1302
181842 M 2021 07463 1362
181843 M 2021 04699 861
181844 M 2021 03531 833
181845 M 2021 04881 868
181846 M 2021 04941 869
181847 M 2021 04952 869
181848 M 2021 05405 882
181849 M 2021 05413 883
181850 M 2021 05754 900
181851 M 2021 05755 900
181852 M 2021 06412 982
181853 M 2021 06420 983
181854 M 2021 06431 984
181855 M 2021 06496 1012
181856 M 2021 06497 1012
181857 M 2021 06498 1013
181858 M 2021 06499 1013
181859 M 2021 06565 1043
181860 M 2021 06620 1071
181861 M 2021 06629 1075
181862 M 2021 06653 1098
181863 M 2021 06658 1100
181864 M 2021 06715 1127
181865 M 2016 01376 761
181866 M 2020 05592 800
181867 M 2021 06720 1128
181868 M 2021 06729 1142
181869 M 2021 06943 1230
181870 M 2021 07067 1275
181871 M 2021 07113 1289
181872 M 2016 03414 770
181873 M 2016 06161 782
181874 M 2016 04234 774
181875 M 2016 04235 775
181876 M 2021 06469 997
181877 M 2021 06455 989
181878 M 2021 06454 987
181879 M 2016 07063 786

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181880 M 2016 07062 786
181881 M 2016 03703 771
181882 M 2016 01415 762
181883 M 2016 03865 772
181884 M 2021 06661 1102
181885 M 2016 08291 787
181886 M 2021 06487 1009
181887 M 2021 05912 918
181888 M 2021 07061 1273
181889 M 2021 07089 1285
181890 M 2020 09327 810
181891 M 2016 06318 783
181892 M 2021 06217 951
181893 M 2021 06879 1206
181894 M 2016 02459 766
181895 M 2021 06339 971
181896 M 2021 03920 842
181897 M 2021 06683 1113
181898 M 2021 07128 1290
181899 M 2021 07129 1294
181900 M 2021 07132 1294
181901 M 2021 07135 1295
181902 M 2021 07137 1296
181903 M 2021 07138 1296
181904 M 2021 07146 1297
181905 M 2021 07151 1298
181906 M 2021 07156 1299
181907 M 2021 07157 1299
181908 M 2021 07163 1300
181909 M 2021 07164 1301
181910 M 2021 07173 1301
181911 M 2021 07178 1303
181912 M 2021 07186 1304
181913 M 2021 07191 1304
181914 M 2021 07198 1305
181915 M 2021 07200 1305
181916 M 2021 07208 1308
181917 M 2021 07218 1309
181918 M 2021 07219 1309
181919 M 2021 07227 1310
181920 M 2021 07238 1310
181921 M 2021 07243 1311
181922 M 2021 07248 1311

Nr. marcă Nr. depozit pag.
181923 M 2021 07254 1311
181924 M 2021 07258 1312
181925 M 2021 07263 1312
181926 M 2021 07272 1316
181927 M 2021 07273 1316
181928 M 2021 07275 1316
181929 M 2021 07285 1317
181930 M 2021 07292 1318
181931 M 2021 07447 1356
181932 M 2021 07448 1357
181933 M 2021 07453 1358
181934 M 2021 07462 1361
181935 M 2019 05866 794
181936 M 2019 03122 791
181937 M 2021 07470 1364
181938 M 2021 07472 1365
181939 M 2021 07475 1365
181940 M 2021 07477 1365
181941 M 2021 07478 1368
181942 M 2021 07482 1369
181943 M 2021 07486 1370
181944 M 2021 07493 1371
181945 M 2021 07503 1372
181946 M 2021 07507 1372
181947 M 2021 07767 1446
181948 M 2021 07509 1373
181949 M 2021 07524 1376
181950 M 2021 07525 1377
181951 M 2021 07526 1382
181952 M 2021 07527 1383
181953 M 2021 07528 1383
181954 M 2021 07529 1386
181955 M 2021 07542 1393
181956 M 2021 07544 1400
181957 M 2021 05496 887
181958 M 2021 05698 900
181959 M 2021 05391 881
181960 M 2021 04122 845
181961 M 2021 06459 992
181962 M 2014 08411 740
181963 M 2021 06860 1199
181964 M 2021 07483 1369
181965 M 2021 07484 1370
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181966 M 2021 06654 1099
181967 M 2021 07257 1312
181968 M 2021 07100 1289
181969 M 2021 07071 1279
181970 M 2020 06680 804
181971 M 2021 06554 1034
181972 M 2016 00263 750
181973 M 2021 07075 1280
181974 M 2021 06717 1127
181975 M 2021 06668 1104
181976 M 2021 06534 1029
181977 M 2021 06671 1107
181978 M 2021 06750 1150
181979 M 2021 07297 1318
181980 M 2021 07298 1320
181981 M 2021 03878 840
181982 M 2020 07027 805
181983 M 2021 07302 1321
181984 M 2021 07306 1322
181985 M 2021 07307 1323
181986 M 2021 07308 1323
181987 M 2021 07309 1323
181988 M 2021 07314 1324
181989 M 2021 07324 1325
181990 M 2021 07327 1326
181991 M 2021 07330 1327
181992 M 2021 07332 1327
181993 M 2021 07333 1327
181994 M 2021 07351 1328
181995 M 2021 07357 1328
181996 M 2014 07451 738
181997 M 2021 07361 1331
181998 M 2021 07362 1331
181999 M 2021 07363 1336
182000 M 2021 07367 1336
182001 M 2021 07369 1338
182002 M 2021 07370 1340
182003 M 2021 07371 1342
182004 M 2021 07372 1344
182005 M 2021 07373 1346
182006 M 2021 07374 1348
182007 M 2021 07375 1350
182008 M 2021 07376 1352

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182009 M 2021 06665 1103
182010 M 2021 07381 1352
182011 M 2021 07382 1352
182012 M 2021 07383 1353
182013 M 2021 07386 1354
182014 M 2021 07387 1355
182015 M 2021 07388 1355
182016 M 2021 07397 1356
182017 M 2021 06596 1055
182018 M 2015 05980 745
182019 M 2021 07687 1432
182020 M 2020 05998 801
182021 M 2021 01457 817
182022 M 2021 01498 818
182023 M 2021 01533 820
182024 M 2021 06189 949
182025 M 2021 04813 865
182026 M 2021 05396 882
182027 M 2021 04786 863
182028 M 2021 06940 1230
182029 M 2021 07134 1295
182030 M 2021 06491 1011
182031 M 2021 07638 1423
182032 M 2021 07636 1423
182033 M 2021 07634 1423
182034 M 2021 07686 1431
182035 M 2016 03039 769
182036 M 2016 03038 769
182037 M 2016 02543 766
182038 M 2016 06895 785
182039 M 2016 05012 779
182040 M 2021 03596 835
182041 M 2021 06045 929
182042 M 2021 07460 1359
182043 M 2021 07461 1360
182044 M 2021 07006 1251
182045 M 2021 07458 1358
182046 M 2021 06471 999
182047 M 2016 03236 770
182048 M 2021 07660 1425
182049 M 2021 04497 853
182050 M 2021 07083 1281
182051 M 2021 07773 1447

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182052 M 2021 07771 1447
182053 M 2021 03058 826
182054 M 2021 06755 1151
182055 M 2021 07158 1300
182056 M 2021 06972 1241
182057 M 2015 06171 746
182058 M 2015 06172 746
182059 M 2015 06173 747
182060 M 2015 06174 747
182061 M 2015 06175 747
182062 M 2021 04804 864
182064 M 2021 07552 1400
182065 M 2021 07554 1400
182066 M 2021 07555 1401
182067 M 2021 07556 1401
182068 M 2021 07557 1401
182069 M 2021 07558 1401
182070 M 2021 07560 1401
182071 M 2021 07561 1402
182072 M 2016 00348 753
182073 M 2015 05108 743
182074 M 2015 05110 744
182075 M 2021 07563 1402
182076 M 2021 07564 1403
182077 M 2021 07567 1409
182078 M 2021 07574 1410
182079 M 2021 07575 1410
182080 M 2021 07579 1411
182081 M 2021 07584 1411
182082 M 2021 07585 1412
182083 M 2021 07586 1412
182084 M 2021 07597 1413
182085 M 2021 07614 1417
182086 M 2021 07616 1418
182087 M 2021 07620 1418
182088 M 2021 07622 1421
182089 M 2021 07631 1421
182090 M 2021 07647 1423
182091 M 2021 07658 1424
182092 M 2021 07661 1427
182093 M 2021 07663 1430
182094 M 2021 07688 1432
182095 M 2021 07693 1434
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182096 M 2021 07713 1434
182097 M 2021 07715 1434
182098 M 2021 07717 1435
182099 M 2021 07726 1435
182100 M 2021 07727 1437
182101 M 2021 07729 1439
182102 M 2021 07739 1440
182103 M 2021 07743 1440
182104 M 2021 07752 1441
182105 M 2021 07763 1441
182106 M 2021 07764 1445
182107 M 2021 07780 1447
182108 M 2021 07784 1449
182109 M 2021 07785 1450
182110 M 2021 07787 1450
182111 M 2021 07790 1451
182112 M 2021 07800 1451
182113 M 2021 08194 1452
182114 M 2021 03297 831
182115 M 2021 07501 1372
182116 M 2021 07679 1430
182117 M 2021 07725 1435
182118 M 2021 07497 1371
182119 M 2014 08476 742
182120 M 2021 04855 866
182121 M 2021 06589 1054
182122 M 2021 07023 1258
182123 M 2021 07024 1260
182124 M 2021 06622 1071
182125 M 2015 05964 745
182126 M 2021 03565 835
182127 M 2020 07300 806
182128 M 2021 07286 1317
182129 M 2021 06773 1162
182130 M 2021 05972 923
182131 M 2021 07086 1282
182132 M 2015 06658 749
182133 M 2021 06789 1170
182134 M 2019 03202 792
182135 M 2021 07059 1272
182136 M 2020 04279 799
182137 M 2016 04250 777
182138 M 2016 04441 779

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182139 M 2016 04440 779
182140 M 2021 07532 1388
182141 M 2021 07539 1389
182142 M 2014 08443 741
182143 M 2021 07034 1264
182144 M 2021 06826 1185
182145 M 2021 06831 1187
182146 M 2021 06829 1186
182147 M 2021 07032 1263
182148 M 2020 06133 803
182149 M 2021 06722 1129
182150 M 2020 07455 808
182151 M 2014 08448 741
182152 M 2016 04232 772
182153 M 2016 04233 773
182154 M 2016 03114 769
182155 M 2021 06530 1027
182157 M 2020 07504 808
182158 M 2021 06862 1199
182159 M 2021 07176 1303
182160 M 2021 06392 978
182161 M 2021 00292 811
182162 M 2021 06979 1243
182163 M 2020 06970 804
182164 M 2021 04542 856
182165 M 2021 07322 1324
182166 M 2015 05559 744
182167 M 2021 06601 1058
182168 M 2015 05435 744
182169 M 2016 08200 787
182170 M 2016 04025 772



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)

1506

Denumire marcă Nr. depozit pag.
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M 2021 06659 1101
M 2021 06974 1242
M 2021 06226 952
M 2015 05930 745
M 2021 07200 1305
M 2021 07263 1312
M 2021 07388 1355
M 2021 07726 1435
M 2021 07024 1260
M 2021 07059 1272

1001 de nopți M 2021 01697 823
2021

RECENSĂMÂNTUL
POPULAȚIEI și

LOCUINȚELOR om
cu om, casă cu casă M 2021 07363

1336

360° Light M 2021 07086 1282
3C SportAutism

Program by PAUL
COJOCARU M 2021 07178

1303

41 pentru România M 2021 05772 903
A M 2021 07367 1336
A M 2021 07369 1338
A M 2021 07370 1340
A M 2021 07371 1342

A.I.F.E.N. M 2021 04952 869
AB Anna Boutique

PARFUM DE
ÎNGER EST . 2011 M 2021 07129

1294

ABAS BY SISTEC M 2021 07527 1383
ACADEMICUM

DOCENTUS M 2021 06641
1081

ACADEMICUM
ERUDITUS M 2021 06642

1084

ACE GUARD
SECURITY M 2021 07634

1423

Activit No Cârcel M 2021 07254 1311
ACVAMARIN M 2016 04255 777

ADAM'S GARAGE
SERVICE AUTO
& TRUCK 2020 M 2021 07763

1441

ADD EXPRESS
DELIVERY M 2016 01198

758

adela Adevăr
și eliberare M 2021 06601

1058

ADE STIL M 2021 07622 1421

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

AERIS M 2016 06423 783
aerro DIREKT M 2021 06848 1198
afaceri.news

Economie. Nu vorbărie. M 2021 06093
936

aficar CAROSARI
CAMIOANE M 2021 05026

871

AGER BRAND
Inţelepţi ca şarpele

şi fără răutate
precum porumbelul. M 2021 06560

1041

Agrinvest Garden M 2021 06772 1160
AGRISOL-AZOSULF M 2021 06482 1003

agrocultura TOT
CE-I MAI BUN M 2021 07191

1304

Agromarket
PROFESIONAL

CONCEPT M 2021 07015

1253

AgroStrateg M 2021 07362 1331
AGROTECHNIK
SOLUTIONS AS M 2021 06099

937

AHA BISTRO
and LOUNGE M 2021 06697

1119

AI PUTEREA SA
FACI DIFERENTA M 2016 00278

751

AI UMOR! M 2016 01415 762
AL ANNELY M 2021 06899 1217

Alege energia
performanţei româneşti M 2016 06889

784

ALEX KARKHI M 2021 05349 878
ali-market.ro FMCG

Wholesale Distribution M 2021 07529
1386

AllShopElectronics M 2021 06722 1129
Alma Lewtom M 2021 06448 987
ALPHA KIDS M 2021 06469 997

Alpin Construct M 2021 04351 847
AMNESYA

EXPERIENCE M 2021 06107
938

AMT VITAN GROUP M 2016 06273 782
Ana și Cornel

SALAM ROMÂNESC M 2021 05217
877

ANTIQUE STONE
MINDIG BRUTAL
ALACSONY AR!

www.antiquestone.hu M 2016 02321

765

ANTIRISK M 2021 07218 1309
ANVELINO M 2021 06924 1223
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

APETIT DETOX by DVR M 2021 05754 900
Aqua Magnesia M 2021 06687 1114

AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT M 2021 01508

820

ARIA EYEWEAR M 2021 07787 1450
ARTHUR M 2021 06959 1237

ARTISANAL DONUT
Studio PASTRY M 2021 06459

992

AS AQUA SANA M 2016 02280 764
Aseptica Pharma M 2016 08291 787

asociaţia OncoHelp M 2021 06169 943
ASOCIATIA ROMANA
DE PSIHOTERAPIE
INTEGRATIVA ARPI M 2016 03865

772

ASOCIAȚIA ȘANSA TA M 2021 06490 1011
ASOCIAŢIA ŢINUTUL

MOMÂRLANILOR M 2021 05365
881

A SPICE OF LIFE M 2016 02129 763
ASSOC M 2021 07458 1358

Atelier Devi M 2021 06079 931
auditXpert M 2021 06834 1189
AUGURI M 2021 06651 1098

august coffee
drinks food M 2021 06189

949

AURA Despierta
tus Sentidos M 2021 05161

874

AURUM
TERRAS AMLAS M 2021 06645

1093

AURUM TERRAS
CATANAS M 2021 06643

1087

AURUM
TERRAS SECAS M 2021 06644

1090

AUTO-PORTARE M 2021 07497 1371
AZEENA BY

GYNICLINIQUE M 2021 07018
1256

B2B CAFE M 2021 06820 1184
Băcănia Bucovinei
din inima Bucovinei M 2021 06971

1241

bagatelle M 2020 04279 799
BAGHERA M 2021 07693 1434

BĂIEŢI DE ORASH M 2016 07062 786
BAMY BAMY M 2021 07647 1423

BANQUE
BANORIENT FRANCE M 2021 06188

949

BARBERZONE M 2021 05955 922

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

BARZA M 2016 02459 766
BAVADI SECURITY M 2021 07238 1310

B BUCHAREST
FILM STUDIOS M 2015 06865

750

BEAUTYCEUTIC M 2021 06182 945
be electric, be green M 2021 02555 824

BENFAST M 2021 07663 1430
BEREA DE AUR

BA BLONDA LUMII
ARTIZANALA IASI 2020 M 2021 06580

1051

BETAPE M 2021 04457 849
BIBLIOTECA
DE VINURI M 2021 07715

1434

BIBORTENI
aqua magnesia
APA MINERALA

CARBOGAZEIFICATA
MAGNEZIANA M 2021 06802

1178

BIBORȚENI AQUA
TROPICOOL
PORTOCALE

BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU

APĂ MINERALĂ
NATURALĂ M 2021 06803

1179

BIBORȚENI
AQUA VIȘINE ȘI

CĂPȘUNI BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU

APĂ MINERALĂ
NATURALĂ M 2021 06804

1180

BIDEPA BI-
TECH SECURITY M 2021 07175

1302

BILETE DE PAPAGAL M 2021 06339 971
BIOART TATTOO M 2015 05964 745

BIOBALANCE
BACK TO NATURE M 2021 05212

875

Biodentix Pro M 2021 00292 811
BioReca M 2021 05940 920

Biseptol - fi deasupra
valului in sezonul rece M 2021 06537

1030

Biseptol - iarna
poate fi ca vara M 2021 06538

1030

BIT SENTINEL M 2021 06829 1186
BizPLUS M 2021 07528 1383

BLACK BULL M 2021 06969 1240
BLACK DEER M 2021 06864 1201
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BLACK DEER M 2021 06865 1201
Blue Tie Business Club M 2016 05746 781

BLUEWAY M 2021 01398 816
Blufrux Organic

Blueberries M 2021 01533
820

BM , BM aliment M 2021 06519 1023
BOTTEGA HOME M 2020 06680 804

Brainia - the
smart choice M 2021 04738

862

BRAMBURA PARK M 2021 07055 1268
BRICO PREȚ M 2021 06742 1147
Bright Lotus M 2021 06872 1204
BrilloBeauty M 2021 07064 1274

briolo M 2021 06875 1204
Brutăria Basarabia M 2021 04111 843

BRUTARUL
DE SUCCES M 2021 06833

1188

Bubble T COFFEE
shop SIP&GO M 2021 06545

1032

Bunătăţi cu gust M 2021 05141 873
BURGERS.FRIES
Pop'S AND MORE M 2021 07574

1410

BURSA ISKENDER M 2021 06788 1170
BUSINESS

GSM CENTER M 2021 03058
826

C.R.E.S.C. M 2016 03039 769
Cador horeca M 2020 07726 809

Calciu Organic
Sanvero din alge
marine și scoici

Supliment alimentar
ingrediente organice M 2021 07135

1295

Călinuc M 2021 07089 1285
Caluda MAMAIA SAT M 2021 05971 923

CAPCANA SEDUCTIEI M 2016 07063 786
CAR M 2020 07455 808

CARAVANA
Siguranţă Auto Copii M 2021 06667

1104

CARDDINALE M 2021 07050 1266
CARGILL M 2021 06620 1071
CARMAX M 2021 06763 1158

CARPAT BIKERS M.C. M 2021 06636 1078
Cartea de după M 2021 06898 1216
Casa Bumbac

Textil by Edural M 2021 06694
1117

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Casa Ciuciur
bucate de acasă M 2021 06730

1142

CASA DEL PAN
BRUTĂRIE

ARTIZANALĂ M 2021 05391

881

Casa del Sole M 2021 07387 1355
CASAMOB M 2021 06494 1012

CASA OPRESCU M 2015 06672 749
Cascaval Dornean M 2020 04929 799

CASH&GO AMANET
& EXCHANGE M 2021 07173

1301

CASTEL JIDVEI
CETATEA DE BALTA
PRIVATE RESERVE M 2021 05540

889

CB Casa Blanca 2020 M 2021 06789 1170
CB COLINELE

BOHOTIN M 2021 07157
1299

CEZAR M 2021 05669 899
CFL CONTINENTAL
FAST LINE YOUR

QUALITY CARRIER M 2021 07128

1290

CHAKRA RELAXATĂ
CINE EȘTI

TU DE FAPT? M 2021 05988

925

CHAMP CUP IN
LOVE WITH TENNIS M 2021 06217

951

CHEFI FARA LIMITE M 2021 06411 980
CHEFI LA CUTITE M 2021 03879 840

Chic City M 2016 06318 783
CK Community Kitchen M 2021 06599 1057

ClapArt M 2021 06591 1054
CLASSIN home

of interior design M 2016 06136
781

CLAUDIA FLORENTINA M 2014 08448 741
CLEAR HYGIENE

WATER M 2021 04926
869

Clinica Altezza M 2021 06985 1246
CLINICA DR. ALBU M 2021 07501 1372

CLINICA DR. K M 2021 05028 872
CLINICA ELIADE

MEDICINĂ
INTEGRATIVĂ M 2021 04542

856

ClinicaRoboților
doctorul robotului tău M 2021 07322

1324

Club Help Net Senior M 2021 06778 1163
Club Help Net Senior M 2021 06783 1165
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Club Help Net Senior M 2021 06784 1168
Coach(It)UP M 2020 04269 798
COCKAIGNE M 2016 01340 760
Colete Online M 2021 03866 839

COLIEF M 2021 06870 1203
COLORICII M 2020 07300 806

Colourful Snacktail M 2021 06976 1242
COMISARUL M 2021 06656 1100

COMOARA DULCE M 2021 07081 1281
COMPANIA DE
APĂ ARAD SA

ARAD CAA 1896 M 2021 06471

999

COMPANIA DE
CUTREIERAT M 2016 01929

762

COMSORADI CARNE
DELICATESE M 2021 05583

896

Conacul din Ceptura M 2014 08411 740
CONCELEX M 2021 06854 1198

CONCENTRIC M 2021 07198 1305
Conectați prin

știință, mai puternici
prin cunoaștere M 2021 07373

1346

CONFORT M 2016 04025 772
CONFORT VILLAS M 2021 06360 975

Connected by
science, empowered

by knowledge M 2021 07372

1344

COOL EVENTS
INTEGRATED

EVENTS SOLUTIONS M 2016 00360

754

COOL GROUP M 2016 00365 755
COOL KIDS M 2016 04250 777

COOL PROMOTIONS M 2016 00367 755
COOL RENTALS
EVENTS RENTAL

EQUIPMENTS M 2016 00358

753

COOL SPEDITION
TRANSPORT
& LOGISTIC M 2016 00368

756

cool team we provide
event services M 2016 00363

754

COOPA M 2021 01578 822
COOPERATIVA

AGRICOLA TARA MEA M 2021 07477
1365

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CORCOVA
MAGNA 2013 VIN

CU DENUMIRE
DE ORIGINE

CONTROLATĂ
MEHEDINŢI
- CORCOVA

CRAMELE ROY &
DÂMBOVICEANU M 2021 06938

1229

CORIA M 2021 07447 1356
CORNELIUS Kroketinii M 2016 07321 786

CosmosMed M 2021 03878 840
CP CASSIA
Park RETAIL M 2021 06011

926

CP Crama lui Petrică M 2021 06486 1008
craftix art M 2021 07164 1301

CRAMA FRUST M 2021 07285 1317
CRAMA SÂNTU

POARTA SUFLETULUI M 2021 03628
836

CRAMA VINCON M 2016 01790 762
CR Corin Romanescu M 2021 06561 1042

CREATED
DIFFERENTLY M 2021 06982

1244

CrenFOX M 2021 06563 1042
CRIDARO M 2021 07686 1431

CRONICARUL M 2021 06657 1100
CROWN CROWNITTO M 2021 07309 1323

CRYSTAL SHIELD M 2021 07273 1316
CSF M 2021 06926 1224

CSÍKIVÍZ M 2021 06747 1149
CST INDEX M 2021 07243 1311

cubicon INVEST M 2021 06543 1032
CULESE DIN CARTIER M 2017 03384 789
Cumpana. In echilibru. M 2021 07790 1451

Custom Wood M 2021 06567 1045
CyberEDU M 2021 06826 1185

D M 2021 06894 1214
DacEnergy M 2021 04855 866
Daciasoft M 2021 06720 1128
DALINE M 2021 06884 1208

DARON-LUX M 2021 01657 823
DDG DEPOZITUL

DE GENERATOARE M 2021 04827
865

DEALU MARE
PESTE ASTEPTARI M 2021 06398

978
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DEALU MARE
Peste Așteptări M 2021 06404

979

DefcaMP M 2021 07032 1263
delaco Brânză pufoasă M 2016 04289 778

De la Safir,
doar de bine! M 2018 06745

790

DELHOME M 2021 06663 1102
DEMOLITION DERBY M 2021 05303 878

Dental Clinic
IndepenDent M 2016 05089

780

DENTAL MASTER'S M 2021 06155 943
DentOP CLINICA DE

IMPLANTOLOGIE
DENTARA M 2021 03409

832

DeoMaxx. Esența ta M 2021 07475 1365
DERMASPA M 2021 07688 1432
Dermocell M 2021 06944 1231

DESCHIDEM
VINUL ROMÂNESC M 2019 05866

794

DESCULȚ ÎN IARBĂ M 2021 07361 1331
devm8 M 2021 06434 985
DietLife M 2021 06698 1120
DIGESTI

DETOX by DVR M 2021 06496
1012

Digital Dentistry
Society Romania M 2021 07800

1451

Dincolo de ceea ce știm M 2021 06718 1128
DinuOriginal ALEGE

ORIGINALUL
ROMÂNESC M 2016 05546

781

DISCREET SKIN LOVE M 2021 06477 1003
DIVVOS M 2021 07146 1297
Docendo M 2021 07713 1434

Doctor de Bine M 2021 06952 1234
DOCTOR TOM M 2021 06745 1147

DOGO M 2021 07083 1281
Dolomit de Băița
DSB Un produs

Societatea Băița S.A. M 2021 06731

1143

DOMENIUL TEREC M 2021 06665 1103
DOMENIUL

VADU SĂPAT M 2021 02705
825

DOPPIO & JULIET M 2021 06622 1071
Dr. Alexandra Mircea M 2021 06756 1152

DR. KARKHI M 2021 05345 878

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

DR. PAPPA COFETARIE
SI PATISERIE M 2021 06755

1151

DREAMONT M 2016 04441 779
DREAMOTEL M 2016 04440 779

DRUMUL CETATILOR
ARADENE M 2021 03774

837

D S G SECURITY M 2021 06867 1202
dyb dress

your business M 2021 05848
913

E36ORDER M 2021 06557 1036
E45Restobar M 2021 06491 1011

E AGENŢIE TOUR
OPERATOARE
Evantia Tour

AGENŢIE DE TURISM M 2016 06567

783

EASY BAGS.ro M 2021 07052 1267
EASYTICKETS M 2021 07585 1412

EATALIAN UNION
JACK SINCE 2021 M 2021 06574

1049

ec export club M 2016 02414 765
Eco Mihiş M 2021 06837 1189

Editura TEMPORA M 2021 06710 1126
educație step by step M 2021 07555 1401
Educație Step by Step M 2021 07552 1400

EGO M 2016 04232 772
EGO SECRETUL

PASIUNII M 2016 04233
773

EL DECO M 2021 07687 1432
ELDORADO BET

PARIURI SPORTIVE M 2021 05413
883

ELECTROMANELE M 2021 06632 1075
ELECTROMUREŞ M 2021 06117 940

ELEGANŢĂ Şl
CONFORT, LA
TINE ACASĂ! M 2015 06390

748

ELEMENTUM M 2019 03202 792
ELGEKA-FERFELIS M 2021 07314 1324

EMIRATE NOTE M 2021 06530 1027
Endivia quality
is our priority M 2021 06045

929

ENERGIADA M 2021 06438 985
Energia Naturii M 2021 07333 1327

entera Empowering
Energy M 2021 07584

1411

EQUINOX M 2021 06963 1240
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ERDÉLYI JOGÉLET M 2021 06996 1249
eR D L M 2021 07509 1373

E-Sources M 2021 06653 1098
Esplanada

centrul comercial M 2021 06670
1105

eu sunt! tu? M 2021 04813 865
EU Tax News M 2021 01553 822

Evami.ro M 2021 06525 1024
EXA VISION M 2021 06746 1147

Exerciţii de Fericire M 2016 03038 769
Exovari M 2021 06721 1129

EXPERIENCE
ENTERTAINMENT M 2016 05012

779

EXPLORER M 2021 04801 863
EXTRO M 2021 06084 932
FANbox M 2021 06957 1237

FANtastic SHOW M 2016 03703 771
FELII DE BINE M 2021 07493 1371

FERMA NICOVANI M 2016 05190 780
FESTIVALUL
FLORILOR

BLUMEN FEST M 2021 07376

1352

FGC M 2021 06655 1099
FIORD SECURITY M 2021 07272 1316

Fitamins M 2021 06945 1231
fit bite M 2014 08137 739

FITFRESH M 2021 06517 1023
FLAVOSOL T M 2021 06683 1113

FLOROM M 2021 06390 977
FLYKIDS PARADISE M 2021 03565 835
FOCUS ENERGIZER M 2019 03122 791

FRAM M 2021 06472 1000
franciză Step by Step M 2021 07558 1401
Franciză step by step M 2021 07560 1401
Franciză Step by Step M 2021 07561 1402

FRATELLI M 2016 03545 771
fresh all day M 2021 01997 823
Frio Fresh

Proaspat congelat M 2016 00348
753

FRIZ M 2021 05956 922
FRK SERVICE M 2021 06668 1104

FUNTASTIC PARTY M 2021 04804 864
Future Leaders M 2021 07003 1250
G&C TRUCKS M 2021 06874 1204

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

GAO AMANET M 2021 05069 872
GARDEN

CENTER GRUP M 2021 05698
900

GAZI DETOX by DVR M 2021 06498 1013
GB Golden Barbers M 2021 07094 1285

gekko pp-
r pipes & fittings M 2020 05592

800

GENIUS NUTRITION
The best or nothing!

IMUNO - X5 M 2021 06171

944

Gentissimo
SOLO PER ME M 2021 06462

993

GizMondo M 2021 06604 1060
Globit Lab M 2021 05972 923

GO SCHOLARSHIP.
learn practice play. M 2021 07016

1254

GO TO SUA M 2021 06597 1056
GRĂDINA NOASTRĂ
din Vărăşti DOMENIU

CU TRADIŢIE M 2021 04326

846

GRAMA M 2021 07729 1439
GRAND BATON M 2021 04881 868

GYMISO M 2021 07773 1447
Gym Tonic M 2021 06946 1232

GYROSERIE GYROS,
SOUVLAKI & GRILLS M 2021 06931

1227

h4l LAKEVIEW M 2021 07525 1377
HAMBAR

REDESIGN LIVING M 2021 06649
1096

HAPPY FISH M 2021 06828 1186
HAPPY LAND
DINO PARK M 2021 07049

1266

haruKI SUSHI haruKI
SUSHI haruKI SUSHI M 2021 07307

1323

HAZEFRUX
Organic Hazelnuts M 2021 01498

818

Health FITNESS
CENTER GORILLA M 2021 06729

1142

Healthylicious M 2021 05925 918
Helga M 2021 06548 1033

HERCULE M 2021 04116 845
HERMES GUARD

SECURITY M 2021 06767
1159

HESSA M 2021 06288 952
H HOMELAND M 2021 07381 1352
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HIGHLAND
VARADINUM EST. 2020 M 2021 06412

982

hiro M 2021 07151 1298
HK Home Kontrol M 2021 06116 939

Homeland - reteaua de
socializare a fermierilor

de pretutindeni M 2021 07382

1352

Honey Hive M 2021 05425 884
HONIGBERGER M 2021 07176 1303
hook of love Le
miraje de la Mer M 2021 07047

1265

HULTAN GROUP M 2016 00992 757
HUMANOID M 2021 06869 1203

HYCRA M 2021 06033 927
Hyluxmed M 2021 06878 1206

HYPE by Kiddo M 2021 06940 1230
HYPNOSE RESORT

BY THE SEA M 2021 06527
1025

IBUGESIC M 2020 06164 803
ICON By Andra Ste. M 2021 06534 1029

Ideall Store
Ideal pentru toţi! M 2021 05946

921

IEZER APĂ NATURALĂ
MICROBIOLOGIC

PURĂ M 2020 07665

808

ikura sushi M 2021 04991 870
Implant Institute M 2021 05912 918

Imunovo M 2021 06515 1023
INCLUSIVE ACCESS

ATELIERUL DE
ACCESIBILITATE M 2021 07158

1300

INCPLAST M 2015 05980 745
INKSA M 2021 07386 1354

InnoHub M 2021 06916 1220
INOPACT

consultanță în afaceri M 2021 05173
874

INSULA IUBIRII M 2014 08443 741
INTERN FORCE

SECURITY M 2021 07636
1423

INTERNI by
Gruppo Euromobil M 2021 06554

1034

intervin UN PODCAST
DESPRE VINURI M 2021 07743

1440

ION ONCESCU M 2014 02269 737
iROAST M 2021 06454 987

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

IRON JOHN M 2014 01943 737
ISAN thai kitchen M 2021 06055 929

ISLA M 2021 07048 1265
ISSIA SANITYCIDE M 2016 03114 769

It's easy to be green M 2015 05559 744
it's time for
you to shine M 2021 07567

1409

IT iTrend M 2021 06502 1014
IVN SHOP M 2021 07463 1362

IW iconic walls M 2021 06629 1075
IZIAPHARM farmacie
pentru trup si suflet M 2021 06408

980

IZOCHEM M 2021 06571 1049
IZOREF M 2021 06732 1144

IZVOARELE CĂLIMANI M 2021 05766 901
IZVOARELE CALIMANI
- GUSTA NOUTATEA ! M 2021 06888

1209

JINAOLAN M 2021 06142 941
Jolie Village M 2021 06737 1146
JoyCharge M 2021 06972 1241

kara smile clinică
stomatologică M 2021 06467

996

Karin's Knowledge M 2016 01038 757
Kebabito M 2021 04359 848

KEMTEK K-SEPT M 2020 06133 803
KEPA M 2021 05914 918

KID TECHNOLOGY M 2021 07520 1374
KILOGRAM

DETOX by DVR M 2021 06499
1013

KlaussTech M 2021 06546 1033
Komitat loc

meseriaş. de cazare. M 2016 06203
782

krisperie. M 2021 06392 978
KVO M 2021 07258 1312

La Ciotoianu M 2021 07563 1402
Lactate Dornene M 2020 04931 800

Lactatele Dornelor M 2020 04903 799
La Hasan GOURMET M 2021 06458 991

La Operă M 2016 06161 782
La Plaja Nouă PARC

DE AVENTURĂ M 2021 06533
1028

Laser Dent Medical M 2021 06505 1021
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LaStomatologie
CLINICA

STOMATOLOGICA M 2021 06431

984

LAUER M 2015 06658 749
LavandaRock 2019 M 2021 06637 1078
lazysmart ENJOY

LAZINESS M 2021 07208
1308

LeadersTalk M 2021 07448 1357
LeadME M 2016 02135 764

lemnindar M 2021 06474 1001
LEMON

INTERNATIONAL
DESIGN M 2021 06986

1247

LEMON
INTERNATIONAL

DESIGN M 2021 06989

1248

Lensa M 2021 06660 1101
Lensa M 2021 06658 1100

LESS SMELL
TECHNOLOGY M 2021 06892

1214

LifeBowls M 2021 07717 1435
life dental spa M 2019 06399 794

Life is a game Play it! M 2021 07679 1430
LILANDOR M 2021 06797 1176

Liliacul M 2021 06707 1124
Limodada M 2021 06654 1099

LINEPHARMA M 2021 07771 1447
liniște | e momentul tău M 2021 07008 1252

LION RECYCLE M 2021 07397 1356
LMN GLOBAL INVEST M 2021 06551 1034

loca M 2021 06566 1043
LOHUIS M 2021 06489 1010
Louise M 2021 07025 1262

LUCATONE M 2016 00125 750
LUCKY JOY The

Future Is You M 2021 07470
1364

MABÓ M 2021 06681 1110
MĂCELĂRIA

ARTIZANALĂ DUDACHI
CURAT, TRADIŢIONAL! M 2021 05405

882

made by society M 2021 06569 1047
MAESTRUL

SNACKURILOR
INCREDIBLE M 2021 06476

1002

MaffStuff M 2021 06176 944

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

magazin15.ro M 2021 06935 1228
magrot M 2021 06726 1139

Mai aproape
de perfecțiune M 2021 06981

1244

MamiLand M 2021 05396 882
MANCOSOL M 2015 06457 748

MANDA M 2021 04786 863
MANELIADA M 2021 06633 1076

MAN NEBUNIT M 2021 07113 1289
MANSFIELD WEAR

CO. SLIM FIT M 2021 06727
1141

Marcu's M 2021 06810 1183
MASSIF M 2021 07075 1280
MASSIF

MOUNTAINBIKE AND
BACKCOUNTRY

EXPERIENCE M 2021 07071

1279

MASSIF MTB &
BC EXPERIENCE M 2021 07100

1289

MASTER FLOWER M 2021 07067 1275
MATCA M 2021 06634 1076

MAUSOLEE PE
BICICLETĂ PEDALĂM
EROIC ÎNCĂ DIN 2015 M 2021 07478

1368

MAXBET ACADEMY M 2021 07070 1277
MAXBET ACADEMY M 2021 07069 1275

MayFlowers M 2019 02603 791
MBG Collection M 2021 06638 1079
MEAT SUPREME

FAMILY BUTCHERS
EST. 1991 M 2021 04483

853

MEDIAGALAXY Acum
ai de unde alege! M 2016 04343

778

MEDITERRANO
Urban Greek Food M 2021 06930

1227

MEDSTREAM M 2021 05931 919
MED TECH

DISTRIBUTIONS M 2021 07001
1250

megadrive
passion for motion M 2021 06593

1055

Mental Care M 2021 03461 832
MEZELURI DIN Bănie M 2021 06717 1127

MHOODA M 2021 05805 904
MICROANALYTICS M 2021 07539 1389

MIKASHI SHOGUN'S M 2021 07616 1418
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MILLENNIUM
ASSISTANCE M 2021 07575

1410

MILLENNIUM
ASSISTANCE

INMATRICULARI AUTO M 2021 07579

1411

mingo coffee
addicted society M 2021 07503

1372

MIRA M 2018 07161 791
MISHI BUFET ALL

YOU CAN EAT M 2021 05825
904

MITSUBISHI M 2021 07727 1437
M METALKRAFT M 2021 07597 1413
MOBILE TECH
PROTECTION M 2021 06790

1171

MODERN SECURITY
SYSTEMS SRL M 2021 05845

904

MOD STUDIO
ARHITECTURĂ

& DESIGN M 2021 06929

1226

Moldavian
CHEESE WINE M 2021 06421

983

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ PAUZĂ?

Oferă-ţi un caffe latte! M 2021 05362

879

MONOLIT
homes & cabins M 2021 06579

1051

MotiWin Motivate
yourself and
live playing M 2021 07383

1353

mounli M 2021 06484 1004
MP MURO PASTEL M 2021 06750 1150

MUGSHOT M 2021 07306 1322
MUNTENIA

GUARD SECURITY M 2021 07226
1310

MUZA M 2016 04234 774
MUZA LASĂ-
TE INSPIRAT M 2016 04235

775

MYTEX M 2016 01203 759
NAMAHO GOOD

FOOD GOOD DAY M 2021 06686
1113

NAN H.A. M 2021 06341 974
NATIV fripturi
pur românești M 2021 05986

925

Naturlact M 2021 07483 1369
NEO PURPLE
TROPIC MIX M 2020 07504

808

NEOVISION M 2021 07257 1312

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

NESS PROIECT
EUROPE NEW
ENGINEERING

SMART SOLUTIONS M 2021 07752

1441

NETAGRO - SUSȚINEM
AGRICULTURA M 2021 06882

1207

NET hotel M 2021 06956 1236
Never Ever

Worry Est. 2021 M 2021 07023
1258

Never stop learning
because nature

never stops teaching M 2021 07375

1350

NEXT GENERATION
IN AGRIBUSINESS M 2021 07297

1318

niche records M 2021 06585 1052
Niciodată nu ne

oprim din învățat
deoarece natura nu se
oprește din a ne preda M 2021 07374

1348

NION M 2021 07780 1447
Nitrocell M 2021 06943 1230

NITROKAL M 2021 07472 1365
N Notarius M 2021 03297 831
NO MORE

BRANDS NMB M 2021 05422
883

NORDWALL M 2021 06839 1197
NOSCE TE IPSUM M 2021 03779 838

NO STRESS M 2021 07138 1296
NOVAdent M 2021 05901 917

NOVA LEX GUARD M 2021 06879 1206
NUMERIS DATA M 2021 04941 869

NUTRACELL M 2021 06950 1233
Nutrazen M 2021 06947 1232

Nutrazone M 2021 06951 1233
NUTRIETY.

NUTRITION FOR A
HEALTHY SOCIETY M 2021 06565

1043

Oameni & farfurii M 2021 06923 1222
OBSERVATOR

CULTURAL M 2015 06172
746

OBSERVATOR
CULTURAL SPIRITUL
CRITIC ÎN ACŢIUNE M 2015 06173

747

Odero M 2021 06862 1199
Odorasul Mamei M 2021 06302 968
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Oh, DA! orientat
spre design M 2021 03663

837

OinVitatie M 2020 01557 798
OLTDEZ M 2021 06942 1230

OMNIPLAY M 2020 00708 795
Once upon a time M 2019 07285 795

one MAMAIA NORD M 2021 07631 1421
OPTIEYES M 2016 02543 766
OPTIKA 88 M 2021 03917 842

Ordinul Florii de Cireş
- Sakura Onoare,

Luptă, Rugăciune,
Muncă şi Studiu M 2014 08231

739

ORIGINALLY
FRUTTIA KIDS M 2021 06685

1113

Orkla Pâine Bună
GUST AUTENTIC M 2021 06715

1127

Orthoconcept M 2021 07029 1262
OXIGEN Life's Spirit M 2016 02809 767

PAA - home M 2021 07453 1358
PacPac Arena M 2021 07330 1327

PANDEMIC M 2021 06688 1115
Pandy Toys - Aducem
Bucurii Prin Jucarii! M 2021 06662

1102

PANEM NOSTRUM 1957 M 2021 06703 1123
panimon M 2021 06702 1121

PAPARUDE M 2021 05549 889
PARENtiNG IN
ERA DIGITALA M 2021 03237

830

PASH PIESE AUTO
SECOND HAND M 2021 04920

868

PASTA CHEF M 2021 06337 970
PASTAvera

cucina artigianale M 2021 07022
1257

PASUL PALMA M 2021 05002 870
PATRIMONIC M 2021 07219 1309

PATRUPET YOUR
FAMILY VET M 2021 06589

1054

PECEF AMBIENT M 2021 07460 1359
PECEF TEHNICA M 2021 07461 1360
PEGAS COURIER M 2021 05101 872
Perceptie clară,

instinct în afaceri M 2016 01107
758

PETRA M 2021 07248 1311
PETRO M 2020 08607 809

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PHARMATALE M 2020 07327 807
Phil's Coffee Shop M 2016 01820 762
Phish Enterprise M 2021 06831 1187
PHONEY HAWK M 2021 07784 1449
PHOS EXPERT M 2021 07298 1320

PHYGITAL M 2021 03977 842
pinner M 2021 06535 1029

PITA GalDan M 2020 05819 801
Pita Jinarilor M 2021 06768 1160

PIXEDA M 2021 06753 1150
PIZZA YOLLO M 2021 03531 833

PIZZERIA PRAZ
VEGAS by Ciprian
Ogarca OLTENIA M 2021 06586

1052

Plăcintescu
Tata' plăcintelor M 2021 06473

1000

Plaja Gaia M 2021 06143 942
Plasma Quad M 2021 06793 1175

PLURI DETOX by DVR M 2021 05755 900
Poarta Apusenilor M 2021 06661 1102

PODGORIILE BOHOTIN M 2021 07156 1299
PODUL M 2021 00024 811
POLINI M 2021 07308 1323

PORTACOOL M 2021 06751 1150
POT + FOOD

WINE STORIES M 2021 01618
822

Power Medical M 2021 07507 1372
POWER SUPPORT M 2021 06487 1009

P POLICALITA
Calitatea gustului! M 2021 03549

834

Prestige M 2020 07027 805
PREVENTIVE

SECURITY ROMÂNIA M 2021 07767
1446

Primavera M 2019 03178 792
PRIMUS PROTECT M 2021 06761 1153

PRIVILEG CATERING M 2016 02128 763
Pro Alex M 2014 07451 738

PROCTOLAX M 2021 06180 945
ProENERG putere

pentru profesioniști M 2021 06485
1007

PROFILE austro DACH M 2021 06736 1146
PROFI LOCO M 2015 05108 743
PROFI LOCO M 2015 05110 744
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progarden
curte și grădină M 2021 06488

1009

PromoRace M 2016 02814 767
PROTECTHYDRO M 2021 06941 1230
ProWeld tehnica

pentru sudare M 2021 06504
1021

Pupici cu Sclipici M 2021 07542 1393
Q QUANTUM
OXYGO PARK M 2021 06807

1182

Qualmont M 2021 06528 1026
QUALMONT M 2021 07764 1445

QViT M 2021 05770 901
R:. L:. Phoenix

32 Or:. București M 2020 08658
809

RADENT ESTETIQUE
& IMPLANTS M 2021 06900

1218

RADIER M 2021 05513 888
Radiestezia mileniului 3 M 2021 06777 1163

RADUTA LAKE M 2021 06792 1173
Rafineţuri M 2016 01216 759

RAFTUL CU BAUTURI M 2020 05998 801
RAPIDO STREET

FOOD & DELIVERY M 2021 06063
930

Răsfățuri de la Buni M 2021 07332 1327
RAY Cafe M 2021 05510 888

Răzeșii Moldavi
Cooperativa Agricolă M 2021 06928

1225

RECURS LA MORALA M 2018 02678 789
REGALUSSO DAL
1991 REGALI PER

MOMENTI SPECIALI M 2016 01336

759

REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR M 2021 07137

1296

REMATOGREEN M 2016 08200 787
REM FUNERARE M 2021 07486 1370

REMIFLU M 2021 06902 1218
RENAL DETOX by DVR M 2021 06497 1012

Restaurant Pastel M 2021 06324 968
REVELIONUL
STARURILOR M 2021 06455

989

REXO M 2016 01396 761
RIDA ROMANIAN

INTERIOR DESIGN
ASSOCIATION M 2021 05496

887

Ritual Software M 2021 06893 1214

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

RNK BEAUTY M 2021 07620 1418
RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife M 2021 06682

1111

Romania's Grand
Pairing Tour M 2021 06766

1159

romde M 2021 06669 1105
ROM EST

EURO est. 1994 M 2021 06588
1053

ROMPRIX Specialistul
în ... ETICHETĂ M 2021 07658

1424

Rotițe Ronțăilă M 2020 09327 810
Roua Dornelor M 2021 06577 1050

ROX SECURITY M 2021 07351 1328
RP ROXANA PETCU M 2021 07030 1263

Ruff Ryder M 2021 07302 1321
Sallofrux Organic
Sea Buckthorns M 2021 01457

817

SAN SEBASTIAN M 2021 07532 1388
SAPORI DI GOLDEN BY

GOLDEN PROVIDER
DISTRIBUTION M 2021 07661

1427

SAVORIS Ready to Eat M 2021 06500 1013
SBT Security

Business Team M 2016 00263
750

Școala Altfel M 2020 07006 804
SCREENYO M 2021 06301 967

SECARIZATĂ M 2021 06520 1024
SEDRYA Farms M 2016 00991 756

SEINEANA MURAT
special pentru voi M 2021 07006

1251

semolina
brutărește artizanal M 2021 06983

1245

SENNA DETOX by DVR M 2021 06492 1011
Sentinela Semper
vigilans! gazetă

independentă din 1887 M 2021 07554

1400

ȘEZI M 2021 06672 1107
SHAORMERIA
New BANEASA M 2021 04122

845

SHOGUN`S M 2021 07614 1417
SHOW ȘI-AȘA M 2021 06465 994

SIGHT G.D. SERVICII
DE PROTECTIE
SI SECURITATE

PERSONALA M 2021 07305

1321

SILKDOM M 2016 02783 766
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SILOAPP M 2021 06635 1077
SIMARED CLUB

SPORTIV NAUTIC M 2021 06064
931

SINDICATUL FIERULUI M 2021 06796 1176
SINFLU M 2021 06901 1218
SIRCA M 2021 07544 1400

SISTEMIO M 2021 06468 997
SISTEMUL

MEDICAL MedLife M 2021 06678
1109

Six Pizza M 2021 00499 812
skia real estate M 2021 06695 1118

skinopharm M 2021 06186 947
SMARTIC M 2021 06380 975

Smart PBX M 2021 07058 1271
SMART SILVER BONUS M 2016 03452 770

Smol's M 2021 06813 1183
Soarepentruacasa M 2021 07186 1304

Societatea Calderon M 2021 06918 1221
SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE CHIRURGIE
ȘI GINECOLOGIE

ONCOLOGICĂ M 2019 03984

793

Society Corporation
since 2021 M 2021 06403

978

Solvelancer M 2021 06540 1030
Someșana M 2021 07484 1370

SorAna M 2021 06773 1162
SPACE CHARGED M 2021 06612 1061

SPARTAN sport M 2021 07660 1425
SPECTRUM

GUARD SECURITY M 2021 07638
1423

S seleron Evoluăm
împreună. M 2021 07357

1328

STAR 21 DÖNER
& PIZZA Fii diferit,

alege STAR! M 2021 07061

1273

startco M 2021 07739 1440
Stefisita M 2021 07034 1264

step by step education M 2021 07557 1401
Step by Step Education M 2021 07556 1401

STILCLAS SAVE-
YOUR-STYLE M 2016 04178

772

STOMAFERM M 2016 03236 770
STRĂBUN secretul

unor generatii M 2021 06470
999

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

STRATEGIC M 2021 07564 1403
STREETTAXI 021.9465

WWW.STREET-TAXI.RO M 2016 03414
770

STRONG MACHINERY M 2021 04534 854
strongo by

KLG EUROPE M 2021 07163
1300

SUPERBET M 2021 04699 861
SUPER DJ M 2021 04644 860

SUVERANITATEA
ROMÂNIEI NU

ESTE O OPȚIUNE
ESTE O OBLIGAȚIE M 2021 06860

1199

Svaiter Dornean M 2020 04930 799
SYMPHOPAY M 2016 06895 785
TAILOR KID M 2021 07521 1375

TASTE TRANSYLVANIA M 2014 08476 742
TATIN tarte

cu gust divin M 2021 06596
1055

tazz10 M 2021 06439 986
TECHONE M 2021 06762 1153

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE

FITOSTART M 2021 06100

937

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART ECO M 2021 06101

938

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE

FITOSTART PREMIUM M 2021 06109

939

TeraBio M 2021 07014 1252
TeraDuct M 2021 07785 1450
TeraPack M 2021 07017 1255

Terapia. De 100 de
ani împreună, pentru
oameni, pentru viață. M 2021 06889

1209

TERRAMONT M 2021 07586 1412
TERRAQUA ZERO M 2021 06984 1245

Terrawell M 2021 06501 1014
TESLA M 2021 06333 969
TESLA M 2021 06332 968

teva retourbox M 2021 04426 849
TEZYO M 2015 02508 743

TGB M 2021 06623 1073
THE CLIMATE

VERTICAL M 2021 03920
842

THE CULINARY GUILD M 2014 08347 740
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THE DINE' Steak House M 2021 07462 1361
The Heart of
Transylvania M 2016 02858

768

The Heritage M 2019 02395 791
the Inner M 2021 07134 1295

THE MOBILE SPA M 2021 07725 1435
THE PRESIDENT M 2021 06559 1040

THE ROYAL POND
STURGEON DELICES M 2021 04418

848

THE WHISKY CLUB
ROMANIA Proudly
Established 2013 M 2021 07524

1376

TINMAR. Cu energie
pozitivă pentru
clienţii noştri M 2016 06888

784

TNL STORE M 2021 07324 1325
Toplița M 2021 06555 1035

TOTALMED
APARATURA
MEDICALA M 2021 04803

864

TOTUL DESPRE MAME M 2014 08471 742
TOTUL PENTRU
EVENIMENTE DE

VIS DJ AUREL M 2021 06671

1107

TOYA TRUST M 2018 05061 790
TRADITION M 2015 05435 744

TRATTORIA IL CALCIO M 2021 00392 812
TRQ M 2021 06735 1144

TRUFANDA M 2021 05973 924
TS Pălincă din Ţara
Silvanei Distilat din
prune Produs din

distileria EUGE de SC
Palinca Lu' Tata SRL M 2021 04333

847

T TRANSALKIM RO
ROADS HAVE NO LIMIT M 2021 06464

994

TUDOR M 2021 07227 1310
Turistico M 2021 07054 1267
Turistico M 2021 07132 1294

TURQUOISE HOTEL M 2021 06647 1096
Tutti M 2021 05436 886

TV1 SATU MARE M 2014 06606 737
TYMBARK CUPA

TYMBARK JUNIOR
DESCOPERIM

CAMPIONI! M 2016 01376

761

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

UBYDEAL M 2021 06895 1215
UIQ M 2021 06503 1015

UniKorn The
mythical taste M 2021 07327

1326

UN PARTENER DE
CURSA LUNGA M 2021 06934

1228

URETEK M 2021 05952 922
URETEK DEEP

INJECTIONS M 2021 05951
921

useIT.ro - TEHNOLOGIE
PENTRU TINE M 2021 06150

942

usit M 2021 06598 1056
USTUROI DE DĂRĂȘTI M 2021 06420 983

UTEC hidraulice M 2021 07039 1264
UTILITY ONE M 2021 08194 1452

UZINA DE ZÂMBETE M 2021 06674 1108
VAL D`ORO SUC
100% NATURAL M 2021 04069

843

VAPS TIGARI
ELECTRONICE M 2021 06003

926

VECTOR IMOBILIARE M 2021 03517 833
VELVET M 2021 06442 986
VENETIC M 2021 06725 1138

Venit Protect M 2021 07292 1318
VERDENA

Iubim plantele M 2021 06691
1115

VERDINI
Buretele magic M 2021 06087

936

VESTA PROPERTIES
GROUP M 2021 06759

1152

vet4pet M 2014 07984 738
VH Vechiul Horezean M 2021 07275 1316
vianna vitamin water M 2021 03596 835

videomat M 2021 06877 1205
Villia M 2021 05318 878

VINEA APOLDIA
MAIOR M 2021 06614

1062

VINEA APOLDIA
MAIOR MMXX USAMV

CLUJ-NAPOCA M 2021 06615

1066

VISIT ORADEA M 2021 00579 813
VISTA M 2021 06463 994

VITRUS M 2020 07090 805
VITTA M 2021 07482 1369
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VIVASY LOCUL
TĂU CU ZILE BUNE M 2021 06754

1151

VLD LOGISTIC customs
and logistics services M 2021 02515

824

Vocea Creștinilor M 2021 05614 898
VOPSINEL M 2021 06798 1176
V Vivarius M 2021 03390 831

V VUPS Filmează
Încarcă Vinde M 2021 06801

1177

Wake up M 2021 06483 1003
WALKING BALLOONS M 2021 07526 1382

WE ARE LOVE M 2021 06891 1213
Where it all begins M 2016 01039 757

Winterfest M 2021 06979 1243
WOLF line M 2021 06880 1207

Women in Law M 2021 06197 951
WONDER SPRING M 2021 06529 1027

www.observator-
cultural.ro M 2015 06171

746

www.secretstudio.ro M 2021 03604 836
X Centrum M 2021 06692 1116

Xiaomoxuan M 2021 06812 1183
X PILL M 2019 03959 793

XPLICIT APPAREL M 2021 05846 905
XPRESS SALES M 2021 06800 1176

YALLA homestyle
cooking M 2021 06868

1202

YLKRS Automotive M 2021 06987 1248
YOU ARE ALWAYS

ON MY MIND M 2021 06885
1208

YOURS TO DISCOVER M 2015 06328 748
Yummallow M 2021 07063 1274

YUVA BEACH BAR M 2016 02887 768
ZATTA M 2021 07286 1317

Zea et sia M 2021 06962 1237
ZEN CORE M 2021 06990 1249

ZF AGROPOWER M 2021 06904 1218
ZF BANKERS SUMMIT M 2021 06907 1219

ZF digital M 2021 06906 1219
ZF HEALTH &

PHARMA summit M 2021 06909
1220

Zimbru M 2020 06970 804

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Ziua Faptelor Bune M 2021 04497 853
ZOOM CURIER M 2021 06876 1205

                                                M 2015 06174 747
                                                M 2015 06175 747www.observatorcultural.com

www.observatorcultural.eu
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1 ECOLAB USA INC M 2021 07475 1365
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. M 2021 06797 1176
ACE GUARD SECURITY SRL M 2021 07634 1423
ADRIAN RĂDULESCU M 2016 01198 758
AERRO DIREKT SRL M 2021 06848 1198
AESCULAP PROD SRL M 2021 07254 1311
AGRICOVER S.A M 2021 07297 1318
AGRICOVER SA M 2021 07298 1320
AGROMAD CROPS SRL M 2021 06420 983
AGROTECHNIK SOLUTIONS SRL M 2021 06099 937
AIFEN 2014 SRL M 2021 04952 869
ALBERT DAN PREDIGER M 2016 01038 757
ALBERT DAN PREDIGER M 2016 01039 757
ALCHIM PRO EXPERT SRL M 2021 06798 1176
ALCO SAN IMPEX SRL M 2021 07501 1372
ALEMIR PROJECT DESIGN SRL M 2021 06554 1034
ALEXANDRU-DAN TODERICIU M 2016 02414 765
ALEXANDRU RADUCANU M 2016 05746 781
ALEXANDRU VLAD M 2021 06940 1230
ALIWEB CANDLES SRL M 2021 07529 1386
ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLERİ SANAYI VE TICARET ANONIM
SİRKETI M 2021 05212

875

ALPIN CONSTRUCT SRL M 2021 04351 847
AMERICAN BITE M 2021 06459 992
AMZA LINE INVEST M 2021 07138 1296
ANA SI CORNEL SRL M 2021 05217 877
ANASTASE FOTEA M 2016 06567 783
ANGORA NATUR INVEST SRL M 2021 04111 843
ANNELY SHOES SRL M 2021 06899 1217
ANTAL NORBERT ZOLTAN PFA M 2021 06669 1105
ANTA PROD CONCEPT SRL M 2021 07324 1325
ANTENA TV GROUP M 2021 06469 997
ANTENA TV GROUP M 2021 06455 989
ANTENA TV GROUP SA M 2021 06465 994
ANTENA TV GROUP SA M 2021 06411 980
ANTENA TV GROUP SA M 2021 06150 942
ANTENA TV GROUP SA M 2021 06454 987
ANTENA TV GROUP SA M 2021 06601 1058
ANTENA TV GROUP SA M 2016 07063 786
ANTENA TV GROUP SA M 2016 07062 786
ANTENA TV GROUP SA M 2016 03703 771
ANTENA TV GROUP SA M 2016 01415 762
APACIUC-HAR S.R.L. M 2021 06747 1149



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1521

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

APULUM 94 SRL M 2021 06934 1228
AQUA BILBOR S.R.L M 2021 06888 1209
AQUA BILBOR S.R.L. M 2021 05766 901
AQUA QUEEN M 2016 02280 764
ARA ART DENT STUDIO S.R.L. M 2021 06467 996
ART&CRAFT DESIGN S.R.L. M 2019 07285 795
ARTIS DERM S.R.L. M 2021 06463 994
ARTIST PARTY SHOW S.R.L. M 2020 07300 806
ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2021 07552

1400

ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2021 07555

1401

ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2021 07556

1401

ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2021 07560

1401

ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2021 07561

1402

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE ÎN SECURITATE INFORMATICA
DIN ROMÂNIA (ACCSIR) M 2021 07032

1263

ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA M 2021 07557

1401

ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA M 2021 07558

1401

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB DINAMO BUCURESTI M 2021 06894 1214
ASOCIATIA DIGITAL DENTAL SOCIETY M 2021 07800 1451
ASOCIATIA EU SUNT! TU? M 2021 04813 865
ASOCIATIA EXPLORER FILIALA TULCEA M 2021 04801 863
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BAȘEULUI DE SUS M 2021 06421 983
Asociația LIKE Bucharest M 2020 07006 804
ASOCIATIA LUMINA LEX M 2021 07059 1272
ASOCIATIA MONUMENTE IN VRANCEA M 2021 07478 1368
ASOCIATIA ONCOHELP M 2021 06169 943
ASOCIATIA ORDINUL FLORII DE CIRES - SAKURA M 2014 08231 739
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI
REGIUNE (APTOR) M 2021 00579

813

ASOCIATIA PENTRU PROMOVARE CULTURALA SI ARTISTICA RAWW
ASOCIATIA MINIMORUM M 2021 06725

1138

ASOCIATIA PROFESIONALA VITIVINICOLA DEALUL MARE M 2021 06398 978
ASOCIATIA PROFESIONALA VITIVINICOLA DEALUL MARE M 2021 06404 979
ASOCIATIA ROMANA DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA M 2016 03865 772
ASOCIATIA SANSA TA M 2021 06490 1011
ASOCIATIA SPORTS HUB M 2021 07016 1254
ASOCIAȚIA ”ALTER PROMETEU” M 2021 03779 838
Asociația ”Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică” M 2019 03984 793



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1522

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

Asociatie GoGreate M 2019 03202 792
AVANT AND PARTNERS SRL M 2021 04359 848
AVANTGARDE MEDICAL DENT SRL M 2021 05912 918
AVANTI JUNIOR SRL M 2021 06143 942
BACK 4 YOU S.R.L. M 2021 06337 970
BADEA FLORIN MARIUS M 2021 03517 833
BAGHIU CONSTANTIN CODRIN M 2021 06876 1205
BĂIȚA S.A. M 2021 06731 1143
BAKUMDI SERHAT-YASAR M 2021 06935 1228
BĂLAN LIVIU-MARIAN M 2021 05026 871
BĂNICĂ COSMIN-ALEXANDRU M 2021 06462 993
BANQUE BANORIENT FRANCE S.A. SUCURSALA ROMÂNIA M 2021 06188 949
BARBULESCU DENISIA ANA M 2021 06107 938
BAVADI SECURITY S.R.L. M 2021 07238 1310
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. M 2021 07292 1318
BECIU CATALIN - NARCIS M 2021 05422 883
BELLES MARKS LTD M 2021 06766 1159
BEREA DE AUR SRL M 2021 06580 1051
BESTETIC FOR LIFE SRL M 2021 07482 1369
BIBORTENI AQUA SRL M 2021 06687 1114
BIBORTENI AQUA SRL M 2021 06803 1179
BIBORTENI AQUA SRL M 2021 06802 1178
BIBORȚENI AQUA SRL M 2021 06804 1180
Big Fish Media SRL M 2020 01557 798
BIG-VAL COM S.R.L. M 2021 04069 843
BIODENTIX PRO SRL M 2021 00292 811
BI-TECH SECURITY S.R.L. M 2021 07175 1302
BIT SENTINEL SECURITY SRL M 2021 06831 1187
BIT SENTINEL SECURITY SRL M 2021 06829 1186
BLAJ DANIELA - SORINA M 2021 07567 1409
BOGDAN-ALEXANDRU TEODORESCU M 2015 05559 744
BONTEA M. LAURENTIU M 2021 06636 1078
BORZA CORNELIA-ALINA M 2021 07134 1295
BOTA SIMONA-DOLORES M 2021 07022 1257
BRAND CTK S.R.L. M 2021 06663 1102
BRICOSTORE ROMANIA S.A. M 2021 06742 1147
BRILLO INVESTE S.R.L M 2021 07064 1274
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2021 06982 1244
British American Tobacco (Brands) Limited M 2021 06892 1214
British American Tobacco (Brands) Limited M 2020 07504 808
BUCHAREST FILM STUDIOS SA M 2015 06865 750
BUCSAN MIHAI M 2021 06403 978
BUCUR DANIELA - ALINA M 2021 06884 1208
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BUCUR DANIELA - ALINA M 2021 06885 1208
BUNATATI CU GUST SRL M 2021 05141 873
BURLIBAȘA BOGDAN
BURLIBAȘA COSTEL M 2021 07218

1309

BUSINESS GSM CENTER S.R.L. M 2021 03058 826
BUTUFEI CONSULTING SRL M 2021 06745 1147
C&A FRESH FOOD DELIVERY S.R.L. M 2021 04122 845
CAFENEAUA MIHALACHE SRL M 2021 07048 1265
Cargill, Incorporated M 2021 06620 1071
CARPAT BALEA S.R.L. M 2021 07055 1268
Carrefour Romania SA M 2019 05866 794
CARREFOUR ROMANIA SA M 2021 04326 846
CASA BUMBAC TEXTIL SRL M 2021 06694 1117
CASĂ NOUĂ TURISM S.R.L. M 2021 03878 840
CASA URSACHI SRL M 2021 05405 882
CASEN RECORDATI S.L. M 2021 06180 945
CASSIA BUSINESS SRL M 2021 06011 926
CCB DEVELOPING 2018 SRL M 2021 06759 1152
CELSIUS SRL M 2021 06546 1033
CEZAR PROFIGHT SRL M 2021 05669 899
CEZ VÂNZARE SA M 2021 06438 985
CHIMOPROD DIV S.R.L. M 2021 07146 1297
CHIN SIAK LOONG M 2021 07302 1321
CHROMOSOME DYNAMICS SA M 2021 07382 1352
CHROMOSOME DYNAMICS SRL M 2021 07381 1352
CINESADRA SRL M 2021 06730 1142
CIOMAG FLORIN M 2021 07462 1361
CIOTOIANU MARIAN M 2021 07563 1402
CIPLA LIMITED M 2020 06164 803
CIRLIGEANU CONSTANTIN M 2021 07616 1418
CÎRLIGEANU CONSTANTIN M 2021 07614 1417
CISMARU MARIA-MIRABELA M 2018 07161 791
CLAP INTERNATIONAL S.R.L. M 2021 06591 1054
CLAUDIU GHEORGHE NEAGOE M 2016 08200 787
CLINICA ELIADE SRL M 2021 04542 856
COCA DANIEL - RAZVAN M 2021 06530 1027
COFFEE CONCEPT DEVELOPMENT (CCD) S.R.L. M 2021 07023 1258
COFFEE CONCEPT DEVELOPMENT (CCD) S.R.L. M 2021 07024 1260
COJOCARU CONSTANTIN PAUL M 2021 07178 1303
COLETE ONLINE SRL M 2021 03866 839
COMMIT TECHNOLOGIES SRL M 2021 07083 1281
COMPANIA DE APA ARAD S.A M 2021 06471 999
COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL M 2021 07200 1305
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COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL M 2021 07263 1312
COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL M 2021 07542 1393
COMPANIA SEMINTE FUNDULEA S.R.L. M 2021 06390 977
COMPANIA SEMINTE FUNDULEA S.R.L. M 2021 06926 1224
COMUNA BOD M 2021 07376 1352
CONCELEX SRL M 2021 06854 1198
CONEX DISTRIBUTION S.A. M 2021 06593 1055
CONSTANTIN ALEXANDRU DAVID M 2014 07984 738
CONSTANTINESCU DRAGOS COSMIN M 2021 07173 1301
CONSTANTIN GHEORGHE SERBAN M 2021 06697 1119
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRATA TARA MEA M 2021 07477 1365
CORECT 2000 SRL M 2021 06762 1153
CORIA SOFT SRL M 2021 07447 1356
CORIA SOFT SRL M 2021 07620 1418
CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA M 2021 01553

822

CORYLACEA JV SRL M 2021 01457 817
CORYLUS AVELLANA SRL M 2021 01498 818
COSTACHE MARIAN-CONSTANTIN M 2021 06301 967
CRAMA SÎNTU SRL M 2021 03628 836
CREATIVE BUSINESS NETWORK SRL M 2021 06596 1055
CREATIV PIXEDA S.R.L M 2021 06753 1150
CRISTACHE GIORGIAN FLORIN M 2021 06655 1099
CRISTEA CORNELIA VASILICA M 2021 05845 904
CRISTESCU ȘTEFANIA M 2020 04269 798
CRISTIAN IOSIF M 2016 04178 772
CRISTIAN NICULAE
IOAN DĂESCU
ADRIAN-FLORIN COZMA M 2016 01340

760

CROSSCARE LIMITED M 2021 06870 1203
CRYSTAL SHIELD S.R.L. M 2021 07273 1316
CUBICON INVEST S.R.L. M 2021 06543 1032
CUIB PE PLAJA SRL M 2016 02887 768
CUMPANA 1993 SRL M 2021 07790 1451
CURUT MINODORA ECATERINA M 2021 06637 1078
CYBEREDU S.R.L. M 2021 06826 1185
D.V.R. PHARM SRL M 2021 06492 1011
D.V.R. PHARM SRL M 2021 05754 900
D.V.R. PHARM SRL M 2021 05755 900
D.V.R. PHARM SRL M 2021 06496 1012
D.V.R. PHARM SRL M 2021 06497 1012
D.V.R. PHARM SRL M 2021 06499 1013
D.V.R PHARM SRL M 2021 06498 1013
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DAC ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. M 2021 04855 866
DACIA PLANT SRL M 2021 06537 1030
DACIA PLANT SRL M 2021 06538 1030
DACO SECURITY GUARD SRL M 2021 06867 1202
DANCO TRADE FACILITY SRL M 2021 06662 1102
DAN DOMNICA M 2016 00263 750
DANIEL VASIU M 2021 05436 886
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 06439 986
DASCĂLU BYANCA-MIHAELA M 2021 06577 1050
DDD SERVICII MEDICALE SRL M 2021 06674 1108
DECORPORATE MEDIA SRL M 2020 07327 807
DELACO DISTRIBUTION SA M 2016 04289 778
DELOTI CONSULTING SRL M 2021 06918 1221
DENTOP EXPERT SRL M 2021 03409 832
DEVEO MEDIA SRL M 2021 06472 1000
DEVI ACCESSORIES SRL M 2021 06079 931
DEVM8 SRL M 2021 06434 985
DIACONESCU DANIEL-CORNELIU M 2021 06956 1236
DIACONU AGRIPLANT SRL
VICOL DARIAN-IOAN M 2021 06569

1047

DIADVOX SRL M 2016 05089 780
DIAMONDS AND RUST S.R.L M 2021 06962 1237
DIANA CATRINA M 2016 02135 764
DIETLIFE FOOD SRL M 2021 06698 1120
DIETLIFE FOOD SRL M 2021 06810 1183
DIETLIFE FOOD SRL M 2021 06813 1183
DIETLIFE FOOD SRL M 2021 06820 1184
DIGITAL MIND AUDIT SRL M 2021 06834 1189
DIGITRON SRL M 2021 05901 917
DIVVOS SRL M 2021 06984 1245
DOTRO TELECOM S.R.L. M 2021 07058 1271
DR. CRISTINA MUNTEAN S.R.L. M 2021 06878 1206
DRĂGOI ALEXANDRU M 2021 04920 868
DRAGOMIRESCU ADRIAN GEORGE M 2021 06491 1011
DRAGOMIR LOREDANA
VOICU ALEX-GIORGIAN M 2021 05770

901

EASYTICKETS MEDIA SRL M 2021 07585 1412
ECO MIHIŞ SRL M 2021 06837 1189
ELDA MAR PROD S.R.L. M 2021 06755 1151
ELECTRONIC LIVE SRL M 2021 07086 1282
ELENA NEAGU
CONSTANTIN NEAGU M 2016 01929

762

ELGEKA-FERFELIS ROMANIA S.A. M 2021 07314 1324
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ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA M 2021 07308 1323
ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA M 2021 07309 1323
E-LINE SOURCES SRL M 2021 06653 1098
EMANUEL BERCHI M 2021 06788 1170
EMI SHIELDING M 2021 02705 825
ENDIVIA SRL M 2021 06045 929
ENERGY TECH ENTERA SRL M 2021 07584 1411
ESHOPA ONLINE SALES S.R.L. M 2021 06503 1015
EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRL M 2021 06288 952
EXODIGITAL SRL M 2021 07739 1440
EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP SRL M 2021 04926 869
EXTRO PLASTICA SRL M 2021 06084 932
FABULOFT S.R.L. M 2021 06649 1096
FAN COURIER EXPRESS SRL M 2021 06957 1237
F DESIGN ELECTRIC SRL M 2021 07186 1304
FECHITĂ IOSIF-DANIEL M 2021 06567 1045
FERMA LA MASA SRL M 2021 05986 925
FIFOR VIOREL MIHAI M 2021 03774 837
FILIP-FLORIN SCHWARTZ M 2015 02508 743
FIORD SECURITY SRL M 2021 07272 1316
FLOREA VICENȚIU M 2020 08658 809
FLORENTINA CLAUDIA AGHEORGHIESEI M 2014 08448 741
FOCA PETRICA M 2021 06486 1008
FORTUITY SRL M 2021 03977 842
FRANCESCO MARIO GIOVANNI M 2021 07784 1449
FRK CONCEPT SERVICES SRL M 2021 06668 1104
FRONT PIZZA M 2021 06458 991
FRUCTUS MYRTILI SRL M 2021 01533 820
FRUNZĂ DAN-ANDREI
BOANĂ ADRIAN
EREMIA ALEXANDRA LAURA M 2021 06566

1043

FU JUNXIAO M 2021 06502 1014
Fundatia Centrul româno-american M 2021 05772 903
FUNTASTIC PARTY EVENTS M 2021 04804 864
G&C TRUCKS SRL
I.I. ZAMFIR CHRISTOPHOR M 2021 06874

1204

GARDEN CENTER GRUP M 2021 05698 900
GASHRI DAN M 2020 05819 801
GENERAL AGRO COM SERVICE S.R.L. M 2021 06500 1013
GEORGE-MIHAI BUTURUGEANU M 2021 06638 1079
GEORGIANA SPATARU M 2016 03039 769
GEORGIANA SPATARU M 2016 03038 769
GHEORGHE RAZVAN M 2021 00024 811
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GLOBAL ADYANE S.R.L. M 2021 07453 1358
GLOBIT LAB SEQUENCE SRL M 2021 05972 923
GOLDEN FROG SRL M 2021 02555 824
GOLDEN PROVIDER DISTRIBUTION S.R.L. M 2021 07661 1427
GRAUR DAN CIPRIAN M 2021 07322 1324
GRECUL MIHAELA M 2021 06812 1183
GREGORY DANIEL EMANOIL M 2021 07687 1432
GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. M 2016 01376 761
GTS INTERNATIONAL ROMANIA M 2021 06597 1056
GTS INTERNATIONAL ROMANIA M 2021 06598 1056
GUSTURI TRADITIONALE DIN CAMARA DRAGULUI SRL M 2021 06517 1023
GYORGY JANOS RUSZ M 2016 01396 761
H4L DEVELOPMENT SA M 2021 07525 1377
HANAS ADRIAN-NICOLAE M 2021 06484 1004
HEALTHY SPINNING SRL
HEALTH CONSTRUCT SRL
BRONZEANDFUN SRL M 2021 06729

1142

HEK INDUSTRIES GROUP SRL M 2021 06579 1051
HELP NET FARMA SA M 2021 06778 1163
HELP NET FARMA SA M 2021 06783 1165
HELP NET FARMA SA M 2021 06784 1168
HERMES GUARD SECURITY M 2021 06767 1159
HIMAS SRL M 2021 06661 1102
HOMEBED SRL M 2021 06525 1024
HOMEKONTROL ENGINEERING SRL M 2021 06116 939
HONIGBERGER UNISYS SRL M 2021 07176 1303
HOSU IONELA-CRISTINA
TANVEER RASHID M 2021 07526

1382

HUGWORLD INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS,S.L. M 2021 05161 874
IDELIER CONCEPT STORE SRL M 2021 05549 889
IHB LANGUAGE TRAINING CENTER SRL M 2021 07003 1250
IMPAR SRL M 2021 06763 1158
INCLUSIVE ACCES SRL M 2021 07158 1300
INNOVATION HUB TRADING S.R.L. M 2021 06916 1220
INOPACT S.R.L. M 2021 05173 874
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA M 2021 07363 1336
INTEGRA MEDICA SERVICES SRL M 2019 06399 794
INTERN FORCE SECURITY M 2021 07636 1423
INTERTOY ZONE S.R.L. M 2021 07054 1267
INTERTOY ZONE SRL M 2021 07132 1294
INVESTONIA SYSTEMS M 2021 05413 883
IOANA ELENA ELISABETA M 2021 06891 1213
IOAN BORDEAN M 2016 04232 772
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IOAN BORDEAN M 2016 04233 773
IOAN-GEORGE RAZVAN M 2016 05012 779
ION BRAD M 2016 02814 767
IORDACHE GEORGE M 2021 07743 1440
IORDACHE LORENA M 2021 06483 1003
IRIMIA IONUȚ MARIUS M 2021 07061 1273
IRINA CLAUDIA SANDRU M 2021 05365 881
ISARA MEDIA S.R.L. M 2021 06898 1216
ISRO PRIVACOM SRL M 2016 06203 782
ITV Studios Limited M 2021 03879 840
IURUC APOSTOL-GABRIEL M 2021 06864 1201
IURUC APOSTOL-GABRIEL M 2021 06865 1201
IVAN IMPORT TRADING S.R.L. M 2021 07463 1362
IZOREF CONSTRUCTII SRL M 2021 06732 1144
JINAOLAN IMPEX SRL M 2021 06142 941
JOSI LOGISTIC SRL M 2021 03531 833
JURESSA NET SRL M 2021 06197 951
KANGOO ONLINE SHOP SRL M 2021 05396 882
KARKHI ALEXANDRA M 2021 05349 878
KID PROJECT DESIGN SRL M 2021 07520 1374
KID PROJECT DESIGN SRL M 2021 07521 1375
KLG EUROPE LOGISTICS SRL M 2021 07163 1300
KRISPERIE IDEAL TIE SRL M 2021 06392 978
KX TEAMWORK SRL M 2021 01618 822
LAIB COSTEL-ALEXANDRU M 2021 05069 872
LASER DENT MEDICAL S.R.L. M 2021 06505 1021
LAVINIA IOANA MATEI M 2021 06186 947
LEGOPOLAR SRL M 2021 07081 1281
LEMN IN DAR PERSONALIZARI SRL M 2021 06474 1001
LEMON INTERIOR DESIGN S.R.L. M 2021 06986 1247
LEMON INTERIOR DESIGN S.R.L. M 2021 06989 1248
LEMONSSY LINE S.R.L. M 2021 07025 1262
LEONTE C. GEORGE-MADALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA M 2021 06893 1214
LESAFFRE ROMANIA SRL M 2021 06833 1188
LEYKOM IMPORT EXPORT SRL M 2021 04457 849
LILIACUL S.R.L. M 2021 06707 1124
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED M 2021 07773 1447
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED M 2021 07771 1447
LIVIU PANDELE M 2016 03236 770
LOGITRADE S.R.L. M 2021 06087 936
LOGO CUPS S.R.L. M 2020 07090 805
LOOPS ENTERTAINMENT SRL M 2021 06632 1075
LOOPS ENTERTAINMENT SRL M 2021 06633 1076
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LUCA CIPRIAN-OTNIEL M 2021 05614 898
LUCACIU-BODOR VIORICA-MINA M 2021 05303 878
LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT SA M 2021 06551 1034
MABICRI SRL M 2021 07647 1423
MĂCĂRESCU DUMITRU MARIUS M 2021 07333 1327
MĂCĂRESCU DUMITRU MARIUS M 2021 07575 1410
MĂCĂRESCU DUMITRU MARIUS M 2021 07579 1411
MĂDĂLINA NISTOR M 2016 02783 766
MAFFS CREATIVE GROUP S.R.L. M 2021 06176 944
MAGHIAR TRAIAN TEODOR M 2021 06412 982
MAGROT STYLE SRL M 2021 06726 1139
MAJOS ZOLTAN IULIUS M 2016 02321 765
MANSARDA CU SUNETE S.R.L. M 2021 07208 1308
MARIA ANA ALEXANDRA SERBAN M 2014 07451 738
MARIAN NASTASE M 2016 03114 769
MARINESCU ADRIAN M 2021 06629 1075
MARINESCU BENIAMIN M 2021 07663 1430
MARSILIAN TECHNOLOGIES SRL M 2021 07713 1434
MASSIF MTB & BC EXPERIENCE M 2021 07071 1279
MASSIF MTB & BC EXPERIENCE SRL M 2021 07100 1289
MASTER FLOWER BACAU SRL M 2021 07067 1275
MATCA NATURALS M 2021 06634 1076
MATEI LAVINIA IOANA M 2021 06182 945
MATEI STEFAN M 2021 00499 812
MAX BET JOCURI ELECTRONICE SRL M 2021 07070 1277
MAX BET SRL M 2021 07069 1275
MED LIFE SA M 2021 06678 1109
MED LIFE SA M 2021 06682 1111
MEDSTREAM SRL M 2021 05931 919
MED TECH DISTRIBUTIONS SRL M 2021 07001 1250
MENTAL CARE S.R.L. M 2021 03461 832
MIHAELA MARDALE M 2016 06318 783
MIHĂESCU DAN M 2021 07554 1400
MIHAI ALEXANDRU FLORIAN
BOGHIU CONSTANTIN M 2021 07285

1317

MIHAIL CHERSIN M 2021 06489 1010
MIHALY-FERENC LUKACS M 2021 06736 1146
MILLENIUM GLOBAL VISION SRL M 2021 08194 1452
MIRCEA ALEXANDRA M 2021 06756 1152
MIRCEA LUPU M 2015 05980 745
MIRIAM TED INVEST SRL M 2021 07227 1310
MITRICA BOGDAN M 2021 07397 1356
MITSUBISHI CORPORATION M 2021 07726 1435



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1530

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

MITSUBISHI CORPORATION M 2021 07727 1437
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION M 2021 06793 1175
MITU MIHAELA ALICE M 2021 06667 1104
MOBILE TECH PROTECTION SRL M 2021 06790 1171
MOCANU GEORGE-ANDREI M 2021 06604 1060
MOCANU GEORGE-ANDREI M 2021 06722 1129
MODOI IONUȚ M 2021 06872 1204
MOISESCU FLORIN DRAGOŞ M 2021 06217 951
MORARESCU DESIGN STUDIO S.R.L. M 2021 06929 1226
MOT CLAUDIU MIHAI M 2021 06557 1036
M STEEL SRL M 2021 07597 1413
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA M 2016 02858 768
MUNICIPIUL TOPLIȚA M 2021 06555 1035
MUNTEANU ALEXANDRA M 2021 06448 987
MUNTENIA GUARD SECURITY SRL M 2021 07226 1310
MURESAN ANGELA-MARIA M 2021 06064 931
MURESAN ANGELA-MARIA M 2021 06063 930
MUZALEVA SVETLANA M 2021 04941 869
MYSKIN SRL M 2021 06981 1244
MYSKIN SRL M 2021 06985 1246
NANU ȘTEFAN-ALEXANDRU
SASU JEAN
NEGULESCU EMILIAN M 2021 07151

1298

NAPPAGE CONSULTING SRL M 2021 06599 1057
NEAGU-KARKHI SABA M 2021 05028 872
NEAGU-KARKHI SABA M 2021 05345 878
NEBUNOIU GABRIEL ANDREI M 2021 07113 1289
NECŞULESCU CLAUDIU M 2021 05540 889
NEDELCU ELENA MARIA ANA M 2021 07688 1432
NESS PROIECT EUROPE SRL M 2021 07752 1441
NETAGRO SRL M 2021 06882 1207
NEW VIDEO BUSINESS SRL M 2021 06801 1177
NICE GUYS MEDIA SRL M 2017 03384 789
NICHE RECORDS M 2021 06585 1052
NICULAE PETRE
ABABE RELU-FLORIN M 2021 06737

1146

NICULESCU JEAN M 2021 07306 1322
NICULESCU SORIN ROMULUS M 2021 07725 1435
NICULITA LUCIAN ADY M 2021 05513 888
NIKOS TOPZFOOD SRL M 2021 07327 1326
NINGBO JOYSONQUIN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., Ltd M 2021 06972 1241
NOBILIS LARIX SRL M 2021 07503 1372
NOMENIUS SRL M 2016 01107 758
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NORDOLIFE DESIGN S.R.L. M 2021 06093 936
NORD WALL S.R.L. M 2021 06839 1197
NOTOINVEST TIME SRL M 2021 07574 1410
NOVOLINE PHARM SRL M 2021 06515 1023
NOVUS CAPITAL SRL M 2021 07075 1280
NPK SOIL S.R.L. M 2021 04534 854
OAE EVENTS M 2021 06979 1243
OCTAZONE SRL M 2021 06686 1113
OGARCA CIPRIAN LIVIU M 2021 06586 1052
OMNIDATA SRL M 2020 07455 808
OMNIPLAY S.R.L. M 2020 00708 795
ONCESCU ION VLAD M 2014 01943 737
ONCESCU ION VLAD M 2014 02269 737
ONEDIA DISTRIBUTION SRL M 2021 06721 1129
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 07631 1421
ONISOR ADRIAN IOAN M 2021 07361 1331
OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ CLUJ-NAPOCA M 2016 06161 782
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2021 06715 1127
OVER BUSINESS.RO SRL M 2021 07047 1265
P&P SELLING SRL M 2021 06959 1237
PALINCA LU' TATA SRL M 2021 04333 847
PANĂ ELENA M 2021 07470 1364
PAN CATALAN INVEST S.R.L. M 2021 05391 881
PANESTA GROUP SRL M 2021 06651 1098
PANESTA GROUP SRL M 2021 06656 1100
PANESTA GROUP SRL M 2021 06657 1100
PANESTA GROUP SRL M 2021 06875 1204
PANFIL CONSULT SRL M 2021 06622 1071
PANIMON SA M 2021 06703 1123
PANIMON SA M 2021 06702 1121
PARASCHIV IULIAN M 2021 05946 921
PARTIDUL ALIANTA PENTRU PATRIE M 2021 06860 1199
PĂTRAȘCU IONEL-SORIN M 2021 02515 824
PATRIMONIC INTERNATIONAL S.R.L. M 2021 07219 1309
PATRU AGRO SRL M 2021 06109 939
PATRU AGRO SRL M 2021 06101 938
PATRU AGRO SRL M 2021 06100 937
PECEF AMBIENT SRL M 2021 07460 1359
PECEF TEHNICA SRL M 2021 07461 1360
PEGAS COURIER SRL M 2021 05101 872
PEINT SIZĂRS SRL M 2021 07198 1305
PEL-ILIE S.R.L. M 2021 05002 870
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PENEȘ VLAD-ALEXANDRU
COZMA MIHAELA-CARMEN M 2021 03237

830

PENSIUNEA CALUDA S.R.L. M 2021 05971 923
PENTAROM SRL M 2020 07665 808
PETCU ROXANA M 2021 07029 1262
PETCU ROXANA M 2021 07030 1263
PETRESCU RELU MARIAN M 2021 06800 1176
PETRISOR GEORGE-MIHAI M 2021 07586 1412
PETRONELA DONCIU M 2021 07248 1311
PET SPECIALISTS SRL M 2021 06589 1054
PHIL SERVICES SRL M 2016 01820 762
PIXELOTECA SRL M 2021 06710 1126
PIXELOTECA SRL M 2021 07448 1357
PLUTOSH PLUTARD PARTNERS S.R.L. M 2021 06055 929
POLICALITA SRL M 2021 03549 834
POPA SABINA M 2021 06750 1150
Popescu Andreea M 2021 06963 1240
PORTACOOL, LLC. M 2021 06751 1150
PORUȚIU OVIDIU M 2021 07164 1301
POWER MEDICAL SRL M 2021 07507 1372
POWER SUPPORT SRL M 2021 06487 1009
PREOTESCU BEATRICE OANA M 2021 07286 1317
PREVENTIVE SECURITY ROMANIA SRL M 2021 07767 1446
PRIMUS PROTECT SRL M 2021 06761 1153
PRIVILEG CATERING SRL M 2016 02128 763
PRIVILEG CATERING SRL M 2016 02129 763
PRONTO MOBILE S.R.L. M 2021 06189 949
PROTECT PHONE SRL M 2021 06033 927
PRO TV SRL M 2021 06952 1234
PRUTUL SA M 2021 06923 1222
PUBLIVOL CREATIV SA M 2021 06718 1128
QUANTUM INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUP S.R.L. M 2021 06807 1182
QUARTZ MATRIX SRL M 2021 04116 845
QUEEN LUXURY S.R.L. M 2021 06692 1116
RADENT ESTETIQUE & IMPLANTS SRL M 2021 06900 1218
RADUCANU ALEXANDRU M 2021 06777 1163
RĂDUCANU ILEANA M 2021 03663 837
RAIFFEISEN BANK SA M 2016 04025 772
RAILING DESIGN SRL M 2021 06528 1026
RAILING DESIGN SRL M 2021 07764 1445
RAMAGA SRL M 2021 06773 1162
RAVENCLAW CONSULT SRL M 2021 04418 848
RAVI SILVER SRL M 2021 06691 1115
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RAY WOOD EXPLOATARE S.R.L. M 2021 05510 888
RĂZEȘII MOLDAVI COOPERATIVA AGRICOLĂ M 2021 06928 1225
REMUS-CRISTIAN DUMITRESCU M 2020 08607 809
REPLAY FILM SRL M 2021 06877 1205
REPUBLICA BIO SRL M 2021 06654 1099
RESTAURANTE TRATTORIA IL CALCIO SRL M 2021 00392 812
RIA MERIDIAN SRL M 2021 06324 968
RIPOSTA AGRO TURISM SRL M 2021 06339 971
ROBU IOANA MIRABELA M 2016 02459 766
ROMANESCU CORIN M 2021 06560 1041
ROMANESCU CORIN M 2021 06561 1042
ROMANESCU CORIN M 2021 06559 1040
ROMCHIM PROTECT SRL M 2021 06482 1003
ROM EST EURO SRL M 2021 06588 1053
ROMPRIX EXIM SRL M 2021 07658 1424
RORA CONSING SRL M 2020 06133 803
ROX SECURITY SRL M 2021 07351 1328
RYADALY SRL M 2021 07509 1373
S.C. AGRINVEST GARDEN S.R.L. M 2021 06772 1160
S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L M 2021 06792 1173
S.C. BEROE GAMES S.R.L M 2021 07679 1430
S.C. CASA REM FUNERARE S.R.L. M 2021 07486 1370
S.C. CONFIDEN TRAVEL SRL M 2021 07307 1323
S.C. CONTINENTAL FAST LINE S.R.L. M 2021 07128 1290
S.C. DENTAL MASTERPIECE S.R.L. M 2021 06155 943
S.C. DRAGOTEXT S.R.L. M 2021 07387 1355
S.C. GAUDIUM VITAE S.R.L M 2021 06501 1014
S.C. GENIUS NUTRITION SRL M 2021 06171 944
S.C. IT MARKET S.R.L. M 2021 07660 1425
S.C. MEDITERRANO URBAN FOOD S.R.L. M 2021 06930 1227
S.C. MEDITERRANO URBAN FOOD S.R.L. M 2021 06931 1227
S.C. PRESTIGE MOB S.R.L. M 2020 07027 805
S.C. PROENERG SA M 2021 06485 1007
S.C. PROENERG SA M 2021 06488 1009
S.C. PROENERG SA M 2021 06504 1021
S.C. TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L. M 2021 07362 1331
S.C. XPILL-MED S.R.L. M 2019 03959 793
S.C TROPINI TEK SRL M 2021 07497 1371
S.R.C.C. RENTCOM SRL M 2021 06670 1105
SAFIR SRL M 2018 06745 790
SĂLĂJEANU VALERIU FLORIAN M 2021 07458 1358
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SAMSONIC DAN
LOBODĂ ALIN-DUMITRU
PETRE DRAGOȘ-ROMEO
MATEESCU DRAGOȘ-MARIUS M 2021 07524

1376

SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLĂ M 2021 07483 1369
SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLĂ M 2021 07484 1370
SANIDAS NIKOLAOS M 2020 07726 809
SAN SEBASTIAN M 2021 07532 1388
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2021 07135 1295
SAPTE SPICE S.A. M 2021 06520 1024
SAVORY WORLD LTD. M 2021 06476 1002
SB ADVANCED SYSTEMS LTD M 2021 04699 861
SC. ECOGREEN CONSTRUCT SRL M 2021 07052 1267
SC ACVAMARIN 2 MAI SRL M 2016 04255 777
SC ADE STIL CONCEPT SRL M 2021 07622 1421
SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA M 2021 07156 1299
SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA M 2021 07157 1299
SC ALBRAU PROD SA M 2020 06970 804
SC ALTEX ROMÂNIA SRL M 2016 04343 778
SC AMT VITAN GROUP SRL M 2016 06273 782
SC ANIDA NEW STYLE SRL M 2016 01203 759
SC ANNA BM SRL M 2021 07129 1294
SC ANTENA TV GROUP SA M 2014 08443 741
SC ANTIBIOTICE SA M 2021 06902 1218
SC ANTIBIOTICE SA M 2021 06901 1218
SC ATON BUSINESS CREATOR SRL M 2021 03920 842
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05592 800
SC BRAND NEW INTELLECTUAL PROPERTY SRL M 2021 07015 1253
SC BRAND NEW INTELLECTUAL PROPERTY SRL M 2021 07191 1304
SC CAPITAL DISTRICT SRL M 2021 06565 1043
SC CARPATIS SRL M 2021 04483 853
SC CASA OPRESCU SRL M 2015 06672 749
SC CBA NORD VEST SRL M 2015 05435 744
SC CHRISTINE STYLE EVENTS SRL M 2021 07386 1354
SC CITYVISION MEDIA SRL M 2021 07528 1383
SC COFFEEVILLE ROASTERY SRL M 2021 06681 1110
SC COMMON SRL M 2015 05930 745
SC COMSORADI SRL M 2021 05583 896
SC CONACUL CEPTURA SRL M 2014 08411 740
SC COOL HR & CONSULTING SRL M 2016 00358 753
SC COOL HR & CONSULTING SRL M 2016 00360 754
SC COOL HR & CONSULTING SRL M 2016 00365 755
SC COOL PROMOTIONS SRL M 2016 00363 754
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SC COOL PROMOTIONS SRL M 2016 00367 755
SC COOL SPEDITION SRL M 2016 00368 756
SC CORNELIUS SRL M 2016 07321 786
SC CRIDARO SHOP SRL M 2021 07686 1431
SC DATA CONSULT SRL M 2021 06828 1186
SC DELTA STUDIO SRL M 2021 05496 887
SC DIJEC SRL M 2016 01336 759
SC DINU EXPEDITION SRL M 2021 07763 1441
SC DISTRIBUŢIE PE GUSTATE SRL M 2021 06717 1127
SC ENERGIEA CANDLE SRL M 2021 06408 980
SC EXACOM VISION SRL M 2021 06746 1147
SC FABRICA CĂMARA BUCOVINEI SRL M 2021 06971 1241
SC FABRICA DE DISTRACTII SRL M 2021 06574 1049
SC FAMOUS KOKOSHELL SRL M 2021 05914 918
SC FLYNG IMPEX SRL M 2016 02809 767
SC FOX COM SERV SRL M 2021 06563 1042
SC HEALTHYLICIOUS SRL M 2021 05925 918
SCHUMY SERVICES SRL M 2020 05998 801
SC INES SUNET SI VIDEO SRL M 2015 06328 748
SCÎNTEIE VASILE M 2021 06789 1170
SC KONTIKI CONSULT SRL M 2021 06983 1245
SC KVO AUTO PARTS SRL M 2021 07258 1312
SC LAUER EUROPA TOURS SRL M 2015 06658 749
SC LAZAR GROUP PROD SRL M 2021 04738 862
SC LOOP PRODUCTION SRL M 2021 06974 1242
SC MACAMIRU SRL M 2016 04250 777
SC MANDA PROIECT CONSTRUCT SRL M 2021 04786 863
SC MARTY PAN SRL M 2014 08137 739
SC MAZE HOME CONCEPT SRL M 2021 06494 1012
SC MEDIABIT SYSTEMS SRL M 2021 07257 1312
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2021 06904 1218
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2021 06906 1219
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2021 06907 1219
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2021 06909 1220
SC MICROANALYTICS SERVICES SRL M 2021 07539 1389
SC MOTOR HOUSE START-UP SRL M 2021 01398 816
SC MT3 NETWORK SRL M 2021 07050 1266
SC MULTI MEDIA EST SRL M 2014 08471 742
SC NEW IMAGE SRL M 2014 06606 737
SC NOVA LEX GUARD SRL M 2021 06879 1206
SC OCAR SERV SRL M 2021 07388 1355
SC OLINT COM SRL M 2016 06423 783
SC OLTINVEST COMPANY SRL M 2021 06941 1230
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SC OLTINVEST COMPANY SRL M 2021 06942 1230
SC OPTI EYES SRL M 2016 02543 766
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06944 1231
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06945 1231
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06946 1232
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06947 1232
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06950 1233
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06951 1233
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 07063 1274
SC ORIGINAL TRADE MARKS SRL M 2021 06943 1230
SC OSSO CURIER SRL M 2016 05546 781
SC PAULISTA IMPEX SRL M 2016 00125 750
SC PINNER ESTATE SRL M 2021 06535 1029
SC POMADRA SRL M 2021 05940 920
SC PRESTIGE MOB SRL M 2015 06390 748
SC PROFI ROM FOOD SRL M 2015 05108 743
SC PROFI ROM FOOD SRL M 2015 05110 744
SC RO COM INTERNATIONAL S.A. M 2021 06470 999
SC ROMPAK SRL M 2021 07493 1371
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 06529 1027
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 06685 1113
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 07049 1266
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2019 02603 791
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2019 02395 791
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2019 03178 792
SC SECRETS JOY STUDIO S.R.L. M 2021 03604 836
SC SEDRYA SOLUTIONS SRL M 2016 00991 756
SC SEDRYA SOLUTIONS SRL M 2016 00992 757
SC ȘEZI BRAND SRL M 2021 06672 1107
SC SMARTECH SRL M 2016 03452 770
SC SOLAREX IMPEX SRL M 2015 06457 748
SC STREET TAXI SRL M 2016 03414 770
SC SYMPHOPAY SRL M 2016 06895 785
SC TELEFERIC PRAHOVA SA M 2016 04441 779
SC TELEFERIC PRAHOVA SA M 2016 04440 779
SC THE AZORES SRL M 2021 07243 1311
SC TINMAR ENERGY SA M 2016 06888 784
SC TINMAR ENERGY SA M 2016 06889 784
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 06683 1113
SC TRANSYLVANIA FOOD COMPANY SRL M 2014 08476 742
SC TWINS CAFE SRL M 2016 03545 771
SCUNGIO STEFANO M 2021 05805 904
SC VINCON VRANCEA SA M 2016 01790 762
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SC VODAFONE ROMÂNIA SA M 2016 00278 751
SC ZOVI MAXIM SRL M 2016 00348 753
SEBASTIAN TUDOR M 2016 05190 780
SEINEANA PRODUCT S.R.L. M 2021 07006 1251
SEKAL IMOB SRL M 2020 04279 799
SELERON S.R.L. M 2021 07357 1328
SIGHT G.D. SRL M 2021 07305 1321
SILO SOFTWARE CONSULTING SRL M 2021 06635 1077
SILVIA CARMEN MUŞAT M 2015 06171 746
SILVIA CARMEN MUŞAT M 2015 06172 746
SILVIA CARMEN MUŞAT M 2015 06173 747
SILVIA CARMEN MUŞAT M 2015 06174 747
SILVIA CARMEN MUŞAT M 2015 06175 747
SIMERGY TRANSILVANIA SRL M 2021 07137 1296
SIMONA-ZOICA SMADU M 2021 03565 835
ŞINDILĂ EUGENIU M 2021 07383 1353
SINEKO TRADE SRL M 2021 07787 1450
SÎRBU ROBERT-EDUARD M 2021 06431 984
SIRCA SA M 2021 07544 1400
SISTEC BUSINESS SOLUTIONS SRL M 2021 07527 1383
SKIA REAL ESTATE S.R.L. M 2021 06695 1118
SMART FOOD DELIVERY SRL M 2021 06473 1000
SMART IMPORT TOP MARKET S.R.L. M 2021 06380 975
SNAPSOLVE PTE. LTD. M 2021 06540 1030
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. M 2021 06341 974
SOLE MIZO ROMANIA SRL M 2021 06548 1033
SOLUTION BM INVEST SRL M 2021 06519 1023
SOUCA KARINA RENATE
KUN ALEXANDRU M 2021 07008

1252

SPECTRUM GUARD SECURITY SRL M 2021 07638 1423
SPECTRUM SALON SRL M 2021 07094 1285
SPRING PROD COM SRL M 2021 06868 1202
SRL PHARMA ASEPTICA M 2016 08291 787
STANA SABIN MARINEL M 2021 06571 1049
STANCIU TIBERIU-PETRE M 2021 05955 922
STANCIU TIBERIU-PETRE M 2021 05956 922
ȘTEFAINSCHI ALEXANDRA RALUCA M 2021 05988 925
STEFAN-SILVIU NECULAI M 2021 05846 905
STEFAN-SILVIU NECULAI M 2021 05848 913
STEFISITA S.R.L. M 2021 07034 1264
STELIAN ANDRA-CRISTIANA M 2021 06534 1029
STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL M 2021 07564 1403
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 05362 879
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SUCU GEORGETA - CAMELIA M 2016 06136 781
SUN WAKEBOARD M 2021 06533 1028
SUPERDJ SRL M 2021 04644 860
SUSHI MASTER PUBLIC COMPANY LIMITED M 2021 04991 870
SUTO AKOS
GRAPĂ ALINA
HARTMAN PHILIP M 2021 06612

1061

SVN ROMANIA REAL ESTATE ADVISORS SRL M 2021 01508 820
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07367 1336
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07369 1338
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07370 1340
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07371 1342
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07372 1344
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07373 1346
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07374 1348
SYNGENTA AGRO S.R.L. M 2021 07375 1350
SYNGENTA CROP PROTECTION AG M 2021 06468 997
ȚĂGUREAN-GRAMA IOANA-FLORINA
IOANA GRAMA 92 MEDIA S.R.L. M 2021 07729

1439

TANASESCU GHEORGHE CRISTIAN Intreprindere Individuala M 2021 07275 1316
TATUAJEINK STUDIO SRL M 2015 05964 745
TEHMAG SHOP S.R.L. M 2021 04827 865
TENSA ART DESIGN SRL M 2021 06659 1101
TENSA ART DESIGN SRL M 2021 06660 1101
TENSA ART DESIGN SRL M 2021 06658 1100
TERABIO PACK SRL M 2021 07014 1252
TERABIO PACK SRL M 2021 07017 1255
TERAPIA S.A M 2021 06889 1209
TERAPLAST SA M 2021 07785 1450
TEREC IOAN M 2021 06665 1103
TERRABISCO S.A. M 2021 04881 868
TERRA CARPATICA SRL M 2016 01216 759
Tesla, Inc. M 2021 06333 969
Tesla, Inc. M 2021 06332 968
TEVA PHARMACEUTICALS SRL M 2021 04426 849
TGB GREAT & UNIQUE SRL M 2021 06623 1073
THE COCA-COLA COMPANY M 2021 06976 1242
THE CULINARY GUILD SRL M 2014 08347 740
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2021 06477 1003
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2021 01997 823
THE TED ARISON FAMILY FOUNDATION (ISRAEL) A PUBLIC BENEFIT
COMPANY LTD M 2021 04497

853

TIGERBUBBLE SRL M 2021 06545 1032
TIMEX SRL M 2021 03297 831
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TIMO SERV SRL M 2020 09327 810
TIRINTICĂ RADU-BOGDAN M 2021 06226 952
TODORAN MIRCEA-PAUL M 2021 03390 831
TODORUȚ FLORINA-MARIA M 2021 07018 1256
TOIA CORNEL BOGDAN M 2018 05061 790
TOKEN PAYMENT SERVICES S.R.L M 2021 06862 1199
TOP LAND EXIM SRL M 2021 01697 823
TOTALMED SRL M 2021 04803 864
TO THE MOON SRL M 2021 07717 1435
TRADI TEX PROD SRL M 2021 06302 968
TRANSALKIM RO SRL M 2021 06464 994
TRANSEVREN SRL M 2021 06647 1096
TRANSEVREN SRL M 2021 06735 1144
TREMEND SOFTWARE CONSULTING SRL M 2021 06869 1203
TREPADUS MIHAIL MARICEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA M 2021 05425 884
TRUTZI REAL ESTATE S.R.L M 2021 06754 1151
TUDAN IT CONSULTING SRL M 2021 06720 1128
TUDOR MONICA M 2021 06527 1025
TUTU CATALIN MARIUS M 2021 01578 822
TUTU MARIUS M 2021 01657 823
UBYDEAL S.R.L. M 2021 06895 1215
UNGUREANU IULIA M 2021 06796 1176
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRCOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-
NAPOCA M 2021 06615

1066

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ-NAPOCA M 2021 06641

1081

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ-NAPOCA M 2021 06642

1084

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ-NAPOCA M 2021 06643

1087

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ-NAPOCA M 2021 06644

1090

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ-NAPOCA M 2021 06645

1093

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA M 2021 06614

1062

UNIVERSITATEA SAPIENTIA M 2021 06996 1249
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL M 2021 07472 1365
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL M 2021 07693 1434
URETEK WORLDWIDE OY M 2021 05952 922
URETEK WORLDWIDE OY M 2021 05951 921
UTEC HIDRAULICE SRL M 2021 07039 1264
V & M INTERNATIONAL SHOP SRL M 2021 06924 1223
VALVIS HOLDING SA M 2020 04903 799
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VALVIS HOLDING SA M 2019 03122 791
VALVIS HOLDING SA M 2020 04929 799
VALVIS HOLDING SA M 2020 04931 800
VALVIS HOLDING SA M 2020 04930 799
VASILE MAGA M 2016 04234 774
VASILE MAGA M 2016 04235 775
VASILE VALENTIN FLORIN
ANTON GEORGIAN NELU M 2021 07330

1327

VELCIU LUMINITA M 2018 02678 789
VEL PITAR S.A. M 2021 07332 1327
VELVET ECA EVENTS SRL M 2021 06442 986
VERES KRYSTIAN M 2021 03917 842
VERSA VENTURE SRL M 2021 07780 1447
VIERU MARCELA-CEZARINA M 2021 06688 1115
VÎLCEANU ANDREEA IULIA M 2021 05318 878
VITA DRINK DISTRIBUTION S.R.L. M 2021 03596 835
VITICOLA CORCOVA SRL M 2021 06938 1229
VLAD AUREL-MIHAI M 2021 06671 1107
VNX WINE EXPERT SRL M 2021 07715 1434
VOICU GABRIEL M 2021 06360 975
WALNUTS FARM SRL M 2021 07089 1285
WEB DEALS SRL M 2021 06003 926
WELIVTIM SRL M 2021 06768 1160
WINK NETWORK M 2021 05973 924
WOLF LINE S.R.L. M 2021 06880 1207
WTELE-STARINTERNATIONAL GROUP M 2020 06680 804
YIGIT EMRAH M 2021 06727 1141
YLKRS AUTOMOTIVE SRL M 2021 06987 1248
ZASS ROMANIA SRL M 2021 06117 940
ZEN CORE SRL M 2021 06990 1249
ZENDECO IMPORT EXPORT M 2021 06969 1240
ZHOU YANYAN M 2021 05825 904
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- (540) (210) (511) -
1 M 2021 06482 181417 1, 31 1003
1 M 2021 06731 181475 1 1143
1 M 2021 05770 181316 1, 5, 16,

35, 39, 42
901

1 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,
16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

1 M 2021 06109 181345 1, 5, 31, 44 939
1 M 2021 06101 181346 1, 5, 31, 44 938
1 M 2021 06942 181377 1 1230
1 M 2021 06100 181568 1, 5, 31, 44 937
1 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

1 M 2021 06099 181764 1 937
1 M 2016 05190 181771 1, 32, 33, 35 780
1 M 2021 06468 181801 1, 5 997
1 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

1 M 2021 07146 181904 1, 2, 3 1297
1 M 2021 07254 181923 1, 5 1311
1 M 2021 07472 181938 1 1365
1 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,

32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

1 M 2021 07493 181944 1, 30, 35 1371
1 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

1 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

1 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,
17, 21, 25, 35

1328

1 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

1 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

1 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

1 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

1 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

1 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

1 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

1 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

2 M 2021 06571 181438 2 1049
2 M 2021 06798 181496 2 1176
2 M 2021 06941 181376 2 1230
2 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

2 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

2 M 2021 07146 181904 1, 2, 3 1297
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2 M 2021 07164 181909 2, 16, 35 1301
2 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,

17, 21, 25, 35
1328

2 M 2021 07787 182110 2, 9, 35 1450
2 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

3 M 2021 06492 181422 3, 5, 30, 35 1011
3 M 2021 06721 181472 3, 5, 10 1129
3 M 2021 05212 181309 3 875
3 M 2021 06812 181498 3 1183
3 M 2021 06537 181326 3, 5 1030
3 M 2021 06538 181327 3, 5 1030
3 M 2021 06872 181505 3 1204
3 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,

16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

3 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

3 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

3 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

3 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

3 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

3 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

3 M 2021 06634 181348 3, 35 1076
3 M 2021 07094 181566 3, 35, 44 1285
3 M 2021 05161 181657 3 874
3 M 2021 01697 181664 3 823
3 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,

12, 20, 21,
22, 27, 35

975

3 M 2021 06484 181671 3, 8, 11,
35, 41, 44

1004

3 M 2021 06408 181694 3, 5, 35 980
3 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

3 M 2021 06688 181729 3 1115
3 M 2021 06186 181747 3, 5, 21,

35, 44
947

3 M 2021 06182 181748 3, 5, 21,
35, 44

945

3 M 2021 05955 181766 3, 21, 35, 44 922
3 M 2021 05956 181767 3, 21, 35, 44 922
3 M 2021 06943 181869 3, 5, 24,

29, 30, 32
1230

3 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

3 M 2021 07146 181904 1, 2, 3 1297
3 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,

21, 35, 44
1356

3 M 2021 07475 181939 3, 5, 35 1365
3 M 2021 07324 181989 3, 5, 35 1325
3 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,

17, 21, 25, 35
1328

3 M 2021 06045 182041 3, 5 929
3 M 2021 07620 182087 3, 35 1418
3 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

3 M 2016 03114 182154 3, 5 769
3 M 2021 06530 182155 3, 35 1027
3 M 2021 04542 182164 3, 5, 10,

41, 44
856

3 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,
38, 41, 42

1058

3 M 2016 08200 182169 3 787
4 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,

11, 19, 37, 39
1007

4 M 2021 06488 181420 4, 7, 8 1009
4 M 2021 07008 181629 4 1252
4 M 2021 06438 181655 4, 35 985
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4 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

4 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

4 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

4 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

4 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,
36, 39, 40, 42

1411

4 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

5 M 2021 06492 181422 3, 5, 30, 35 1011
5 M 2021 06515 181425 5 1023
5 M 2021 06341 181305 5, 29 974
5 M 2021 06721 181472 3, 5, 10 1129
5 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,

20, 21, 22
1158

5 M 2021 05770 181316 1, 5, 16,
35, 39, 42

901

5 M 2021 06778 181489 5, 35, 38, 44 1163
5 M 2021 06783 181490 5, 35, 38, 44 1165
5 M 2021 06784 181491 5, 35, 38, 44 1168
5 M 2021 06797 181495 5 1176
5 M 2021 06537 181326 3, 5 1030
5 M 2021 06538 181327 3, 5 1030
5 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,

32, 35, 40, 44
884

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,
16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

5 M 2020 06164 181339 5 803
5 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,

29, 30, 32
1231

5 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

5 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

5 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

5 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

5 M 2021 06109 181345 1, 5, 31, 44 939
5 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,

29, 30, 32
1233

5 M 2021 06101 181346 1, 5, 31, 44 938
5 M 2021 06100 181568 1, 5, 31, 44 937
5 M 2019 03984 181601 5, 16, 41, 44 793
5 M 2021 06902 181608 5 1218
5 M 2021 06901 181609 5 1218
5 M 2021 06477 181614 5 1003
5 M 2021 01997 181615 5 823
5 M 2021 06180 181626 5 945
5 M 2021 06702 181632 5, 30, 35,

40, 43
1121

5 M 2021 05931 181652 5, 10, 35,
38, 42, 44

919

5 M 2021 06171 181678 5, 30 944
5 M 2021 06408 181694 3, 5, 35 980
5 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

5 M 2021 06186 181747 3, 5, 21,
35, 44

947

5 M 2021 06182 181748 3, 5, 21,
35, 44

945

5 M 2015 06457 181783 5 748
5 M 2021 03409 181787 5, 10, 44 832
5 M 2021 06468 181801 1, 5 997
5 M 2021 06155 181810 5, 10, 44 943
5 M 2021 06870 181823 5 1203
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

5 M 2021 05754 181850 5, 35 900
5 M 2021 05755 181851 5, 35 900
5 M 2021 06431 181854 5, 35, 44 984
5 M 2021 06496 181855 5, 35 1012
5 M 2021 06497 181856 5, 35 1012
5 M 2021 06498 181857 5, 35 1013
5 M 2021 06499 181858 5, 35 1013
5 M 2021 06565 181859 5 1043
5 M 2021 06620 181860 5 1071
5 M 2021 06715 181864 5, 30, 35, 39 1127
5 M 2021 06943 181869 3, 5, 24,

29, 30, 32
1230

5 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

5 M 2016 02459 181894 5, 10 766
5 M 2021 06683 181897 5 1113
5 M 2021 07135 181901 5, 35 1295
5 M 2021 07254 181923 1, 5 1311
5 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,

21, 35, 44
1356

5 M 2021 07475 181939 3, 5, 35 1365
5 M 2020 06680 181970 5, 11 804
5 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

5 M 2021 07324 181989 3, 5, 35 1325
5 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,

31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

5 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

5 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

5 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

5 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

5 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

5 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

5 M 2021 06045 182041 3, 5 929
5 M 2016 03236 182047 5 770
5 M 2021 07773 182051 5 1447
5 M 2021 07771 182052 5 1447
5 M 2021 07693 182095 5 1434
5 M 2021 06589 182121 5, 41, 44 1054
5 M 2021 06773 182129 5 1162
5 M 2020 06133 182148 5 803
5 M 2016 03114 182154 3, 5 769
5 M 2021 04542 182164 3, 5, 10,

41, 44
856

6 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 37, 39

1007

6 M 2021 06504 181424 6, 7, 9 1021
6 M 2021 06579 181441 6 1051
6 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,

20, 21, 22
1158

6 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

6 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

6 M 2021 06528 181700 6, 35 1026
6 M 2021 06732 181718 6, 11, 19,

37, 40
1144

6 M 2016 06423 181728 6 783
6 M 2021 07520 181799 6, 19, 37, 42 1374
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

6 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

6 M 2021 07564 182076 6, 20 1403
6 M 2021 07597 182084 6, 35 1413
6 M 2021 07764 182106 6, 35 1445
6 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

7 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 37, 39

1007

7 M 2021 06488 181420 4, 7, 8 1009
7 M 2021 06504 181424 6, 7, 9 1021
7 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,

20, 21, 22
1158

7 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,
11, 35, 37

940

7 M 2021 06990 181537 7, 37 1249
7 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,

14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

7 M 2021 06837 181361 7, 11, 35 1189
7 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

7 M 2021 05026 181590 7, 11, 12,
35, 39

871

7 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

7 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

7 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

7 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

7 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

7 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

7 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

7 M 2021 07453 181933 7, 21 1358
7 M 2021 07544 181956 7 1400
7 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,

29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

7 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,
17, 21, 25, 35

1328

7 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

7 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

7 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

7 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

7 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

7 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

7 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

7 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,
36, 39, 40, 42

1411

7 M 2021 07726 182099 7, 12 1435
7 M 2021 07727 182100 7, 12 1437
7 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

7 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

7 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

7 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

8 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 37, 39

1007

8 M 2021 06488 181420 4, 7, 8 1009
8 M 2021 05946 181306 8, 11, 13,

15, 25, 28
921

8 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,
11, 35, 37

940

8 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,
24, 25, 35, 41

840

8 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,
14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

8 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

8 M 2021 06484 181671 3, 8, 11,
35, 41, 44

1004

8 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

8 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

8 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,
30, 32, 35

941

8 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

8 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,
21, 35, 44

1356

8 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,
17, 21, 25, 35

1328

8 M 2021 07614 182085 8, 21, 25,
35, 44

1417

8 M 2021 07616 182086 8, 21, 25,
35, 44

1418

8 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

9 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 37, 39

1007

9 M 2021 06489 181421 9, 11, 35,
39, 42

1010

9 M 2021 06502 181423 9, 35 1014
9 M 2021 06504 181424 6, 7, 9 1021
9 M 2021 06569 181437 9, 16, 24,

25, 26, 35
1047

9 M 2021 06635 181450 9, 42 1077
9 M 2021 06742 181479 9, 16, 35 1147
9 M 2021 06746 181480 9, 11, 18 1147
9 M 2021 06762 181312 9 1153
9 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,

20, 21, 22
1158

9 M 2021 06820 181322 9, 29, 30,
32, 42, 43

1184

9 M 2021 06877 181506 9, 41 1205
9 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,

11, 35, 37
940

9 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

9 M 2021 06188 181338 9, 35, 36 949
9 M 2021 06934 181517 9, 35, 36, 42 1228
9 M 2016 03452 181342 9, 28, 35,

41, 42
770

9 M 2021 06996 181538 9, 16, 41, 42 1249
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,
24, 25, 35, 41

840

9 M 2021 06833 181350 9, 30, 35,
38, 41, 42

1188

9 M 2021 06084 181352 9, 17, 35 932
9 M 2021 06465 181353 9, 16, 35,

38, 41, 42
994

9 M 2021 06411 181354 9, 16, 35,
38, 41, 42

980

9 M 2021 06448 181363 9, 16 987
9 M 2021 06678 181366 9, 35, 38,

41, 42, 44
1109

9 M 2021 06682 181367 9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

9 M 2021 06916 181374 9, 12, 21, 35 1220
9 M 2021 06503 181564 9, 35 1015
9 M 2021 03917 181575 9 842
9 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

9 M 2021 03977 181589 9, 35 842
9 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,

12, 20, 21,
22, 27, 28, 35

952

9 M 2021 06150 181610 9, 16, 35,
38, 41, 42

942

9 M 2021 06540 181613 9, 35, 41, 42 1030
9 M 2021 06403 181635 9, 10, 11,

14, 25, 28
978

9 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,
35, 37, 41, 42

755

9 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

9 M 2021 06033 181669 9, 35 927
9 M 2016 01340 181679 9, 16, 35, 41 760
9 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

9 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

9 M 2021 07070 181710 9, 16, 35,
41, 43

1277

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 07069 181715 9, 16, 35,
41, 43

1275

9 M 2021 06834 181717 9, 42 1189
9 M 2021 06790 181772 9, 35 1171
9 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,

38, 42, 45
1054

9 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,
38, 41, 42

795

9 M 2020 01557 181797 9, 35, 41 798
9 M 2021 07058 181813 9, 38 1271
9 M 2021 06604 181822 9, 11, 35 1060
9 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

9 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

9 M 2021 06612 181831 9, 41 1061
9 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

9 M 2015 05930 181838 9 745
9 M 2021 03779 181840 9, 14, 16,

35, 41
838

9 M 2021 07463 181842 9, 11, 35 1362
9 M 2021 04699 181843 9, 16, 28,

35, 41, 42
861

9 M 2021 04941 181846 9, 42 869
9 M 2021 06653 181862 9, 35, 37,

39, 40, 42
1098

9 M 2016 03414 181872 9, 35, 38,
39, 42

770

9 M 2021 06469 181876 9, 16, 35,
38, 41, 42

997

9 M 2021 06455 181877 9, 16, 35,
38, 41, 42

989

9 M 2021 06454 181878 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

9 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

9 M 2021 06487 181886 9, 16, 35, 42 1009
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 07208 181916 9, 35 1308
9 M 2021 07470 181937 9, 18, 25,

28, 35
1364

9 M 2021 07509 181948 9, 10, 14 1373
9 M 2021 07527 181952 9, 35, 42 1383
9 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,

30, 35, 41
1393

9 M 2021 07257 181967 9, 28 1312
9 M 2021 07075 181973 9, 35, 39,

41, 43
1280

9 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

9 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

9 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,
17, 21, 25, 35

1328

9 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

9 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

9 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

9 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

9 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

9 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

9 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

9 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

9 M 2021 07686 182034 9, 11, 12 1431
9 M 2021 07083 182050 9, 42 1281
9 M 2021 03058 182053 9, 11, 35, 37 826
9 M 2021 06972 182056 9, 35, 37,

38, 42
1241

9 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,
36, 39, 40, 42

1411

9 M 2021 07743 182103 9, 38, 41, 42 1440

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 07787 182110 2, 9, 35 1450
9 M 2021 03297 182114 9 831
9 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

9 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

9 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

9 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

9 M 2021 05972 182130 9, 42 923
9 M 2021 07539 182141 9, 35, 42 1389
9 M 2021 06722 182149 9, 35 1129
9 M 2020 07455 182150 9 808
9 M 2021 06862 182158 9, 35, 36, 42 1199
9 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,

38, 41, 42
1058

10 M 2021 06721 181472 3, 5, 10 1129
10 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,

16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

10 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,
11, 35, 37

940

10 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,
14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

10 M 2021 06682 181367 9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

10 M 2021 04803 181591 10 864
10 M 2021 04426 181605 10 849
10 M 2021 06403 181635 9, 10, 11,

14, 25, 28
978

10 M 2021 05931 181652 5, 10, 35,
38, 42, 44

919

10 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

10 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

10 M 2021 03409 181787 5, 10, 44 832
10 M 2021 06155 181810 5, 10, 44 943
10 M 2021 06674 181819 10 1108
10 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,

12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

10 M 2021 07064 181836 10, 35 1274
10 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

10 M 2016 02459 181894 5, 10 766
10 M 2021 07509 181948 9, 10, 14 1373
10 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

10 M 2021 00292 182161 10, 35, 41 811
10 M 2021 04542 182164 3, 5, 10,

41, 44
856

11 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 37, 39

1007

11 M 2021 06489 181421 9, 11, 35,
39, 42

1010

11 M 2021 05946 181306 8, 11, 13,
15, 25, 28

921

11 M 2021 06746 181480 9, 11, 18 1147
11 M 2021 06793 181493 11 1175
11 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,

11, 35, 37
940

11 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

11 M 2021 06751 181529 11 1150

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2021 06837 181361 7, 11, 35 1189
11 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

11 M 2021 05026 181590 7, 11, 12,
35, 39

871

11 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

11 M 2021 06403 181635 9, 10, 11,
14, 25, 28

978

11 M 2021 06484 181671 3, 8, 11,
35, 41, 44

1004

11 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

11 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

11 M 2021 06494 181702 11, 20, 35 1012
11 M 2021 06732 181718 6, 11, 19,

37, 40
1144

11 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

11 M 2021 04926 181805 11, 40 869
11 M 2021 06604 181822 9, 11, 35 1060
11 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

11 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

11 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

11 M 2021 07463 181842 9, 11, 35 1362
11 M 2020 05592 181866 11, 17,

19, 35, 37
800
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

11 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,
21, 35, 44

1356

11 M 2020 06680 181970 5, 11 804
11 M 2021 06554 181971 11, 20, 27 1034
11 M 2021 07686 182034 9, 11, 12 1431
11 M 2021 03058 182053 9, 11, 35, 37 826
11 M 2021 07790 182111 11, 30, 32, 35 1451
11 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

11 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

11 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

11 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

11 M 2021 07086 182131 11, 35 1282
12 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,

20, 21, 22
1158

12 M 2021 06924 181317 12, 35, 37, 42 1223
12 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,

20, 21, 24, 28
944

12 M 2021 06333 181343 12, 36, 37, 39 969
12 M 2021 06332 181344 12, 36, 37, 39 968
12 M 2021 06987 181535 12, 27, 35 1248
12 M 2021 07039 181545 12, 37, 39 1264
12 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,

14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

12 M 2021 06916 181374 9, 12, 21, 35 1220
12 M 2021 05026 181590 7, 11, 12,

35, 39
871

12 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

12 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

12 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

12 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

12 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

12 M 2021 07258 181924 12, 22, 27, 28 1312
12 M 2021 07686 182034 9, 11, 12 1431
12 M 2021 07660 182048 12, 22,

25, 28, 35
1425

12 M 2021 07726 182099 7, 12 1435
12 M 2021 07727 182100 7, 12 1437
12 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

13 M 2021 05946 181306 8, 11, 13,
15, 25, 28

921

13 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

13 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

14 M 2021 05069 181295 14, 35, 36 872
14 M 2021 05549 181301 14, 18, 20,

25, 35, 42
889

14 M 2021 06726 181473 14, 18, 21 1139
14 M 2021 06962 181527 14, 35, 42 1237
14 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,

14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

14 M 2021 06079 181379 14 931
14 M 2021 06403 181635 9, 10, 11,

14, 25, 28
978

14 M 2016 02783 181677 14, 18,
24, 25, 35

766

14 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

14 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,
34, 36, 41, 43

761

14 M 2021 06963 181757 14, 35, 41 1240
14 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,

12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

14 M 2021 03779 181840 9, 14, 16,
35, 41

838

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

14 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

14 M 2021 07509 181948 9, 10, 14 1373
14 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

15 M 2021 05946 181306 8, 11, 13,
15, 25, 28

921

15 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,
14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

15 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

15 M 2021 03390 181785 15, 35 831
15 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

15 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

16 M 2021 06474 181416 16, 25,
28, 35, 40

1001

16 M 2021 06555 181432 16, 35,
39, 41, 43

1035
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 06557 181433 16, 25, 35 1036
16 M 2021 06569 181437 9, 16, 24,

25, 26, 35
1047

16 M 2021 06588 181442 16 1053
16 M 2021 06742 181479 9, 16, 35 1147
16 M 2021 05770 181316 1, 5, 16,

35, 39, 42
901

16 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,
33, 35, 39, 42

759

16 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,
16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

16 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,
35, 39, 41, 42

1214

16 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

16 M 2021 06996 181538 9, 16, 41, 42 1249
16 M 2021 07014 181539 16, 17, 35 1252
16 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,

24, 25, 35, 41
840

16 M 2021 07017 181541 16, 17, 35 1255
16 M 2021 06465 181353 9, 16, 35,

38, 41, 42
994

16 M 2021 06411 181354 9, 16, 35,
38, 41, 42

980

16 M 2021 04457 181356 16, 17, 35 849
16 M 2021 06448 181363 9, 16 987
16 M 2021 06918 181375 16, 18, 21,

25, 35, 41
1221

16 M 2021 05513 181556 16, 35,
37, 41, 42

888

16 M 2020 07006 181576 16, 38, 41 804
16 M 2021 05217 181588 16, 29, 35 877
16 M 2021 05940 181592 16, 35 920
16 M 2019 03984 181601 5, 16, 41, 44 793
16 M 2021 06150 181610 9, 16, 35,

38, 41, 42
942

16 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,
35, 37, 41, 42

755

16 M 2021 06898 181650 16, 41 1216
16 M 2016 01340 181679 9, 16, 35, 41 760
16 M 2021 06952 181686 16, 35,

38, 41, 42
1234

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

16 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

16 M 2021 07070 181710 9, 16, 35,
41, 43

1277

16 M 2021 07069 181715 9, 16, 35,
41, 43

1275

16 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

811

16 M 2021 06663 181726 16, 21, 24, 27 1102
16 M 2021 06753 181743 16, 27, 41 1150
16 M 2016 02814 181762 16, 35, 41, 42 767
16 M 2014 02269 181770 16, 25, 28, 41 737
16 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

16 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,
30, 32, 35

941

16 M 2021 06483 181802 16, 35,
38, 41, 45

1003

16 M 2021 03779 181840 9, 14, 16,
35, 41

838

16 M 2021 04699 181843 9, 16, 28,
35, 41, 42

861

16 M 2016 04234 181874 16, 28 774
16 M 2016 04235 181875 16, 28 775
16 M 2021 06469 181876 9, 16, 35,

38, 41, 42
997

16 M 2021 06455 181877 9, 16, 35,
38, 41, 42

989

16 M 2021 06454 181878 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

16 M 2016 07063 181879 16, 35,
38, 41, 42

786

16 M 2016 07062 181880 16, 35,
38, 41, 42

786

16 M 2016 03703 181881 16, 35,
38, 41, 42

771

16 M 2016 01415 181882 16, 35,
38, 41, 42

762
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

16 M 2021 06487 181886 9, 16, 35, 42 1009
16 M 2021 07164 181909 2, 16, 35 1301
16 M 2021 07200 181915 16, 25, 28, 30 1305
16 M 2021 07263 181925 16, 25, 28, 30 1312
16 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,

30, 35, 41
1393

16 M 2021 06860 181963 16, 35, 38, 41 1199
16 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,

29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

16 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

16 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

16 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

16 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

16 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

16 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

16 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

16 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

16 M 2021 06940 182028 16, 25, 28, 41 1230
16 M 2015 06171 182057 16, 35, 41, 42 746
16 M 2015 06172 182058 16, 35, 41, 42 746
16 M 2015 06173 182059 16, 35, 41, 42 747
16 M 2015 06174 182060 16, 35, 41, 42 747
16 M 2015 06175 182061 16, 35, 41, 42 747

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 07658 182091 16, 35 1424
16 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

16 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

16 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

16 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

16 M 2016 04441 182138 16, 35,
38, 40, 41

779

16 M 2016 04440 182139 16, 35,
38, 40, 41

779

16 M 2014 08443 182142 16, 35,
38, 41, 42

741

16 M 2014 08448 182151 16, 35, 41 741
16 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,

38, 41, 42
1058

17 M 2021 07014 181539 16, 17, 35 1252
17 M 2021 07017 181541 16, 17, 35 1255
17 M 2021 06084 181352 9, 17, 35 932
17 M 2021 04457 181356 16, 17, 35 849
17 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

17 M 2020 05592 181866 11, 17,
19, 35, 37

800

17 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

17 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,
17, 21, 25, 35

1328

17 M 2021 07785 182109 17, 19, 35 1450
18 M 2021 05549 181301 14, 18, 20,

25, 35, 42
889

18 M 2021 06726 181473 14, 18, 21 1139
18 M 2021 06746 181480 9, 11, 18 1147
18 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,

14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

18 M 2021 06918 181375 16, 18, 21,
25, 35, 41

1221

18 M 2016 02783 181677 14, 18,
24, 25, 35

766

18 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

18 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

18 M 2015 02508 181784 18, 25, 35, 36 743
18 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

18 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

18 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

18 M 2021 07470 181937 9, 18, 25,
28, 35

1364

18 M 2021 07302 181983 18 1321
18 M 2014 07451 181996 18, 35 738

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

18 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

19 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 37, 39

1007

19 M 2016 02321 181341 19, 35 765
19 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,

35, 37, 41, 42
755

19 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

19 M 2021 06839 181708 19, 20, 35,
37, 39, 40

1197

19 M 2021 06732 181718 6, 11, 19,
37, 40

1144

19 M 2021 07520 181799 6, 19, 37, 42 1374
19 M 2020 05592 181866 11, 17,

19, 35, 37
800

19 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

19 M 2015 05980 182018 19, 35 745
19 M 2021 07785 182109 17, 19, 35 1450
20 M 2021 05549 181301 14, 18, 20,

25, 35, 42
889

20 M 2021 06672 181464 20, 42 1107
20 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,

20, 21, 22
1158

20 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

20 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,
14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

20 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

20 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

20 M 2015 06390 181692 20 748
20 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

20 M 2021 06494 181702 11, 20, 35 1012
20 M 2021 06839 181708 19, 20, 35,

37, 39, 40
1197

20 M 2016 06136 181734 20, 35, 42 781
20 M 2021 06969 181773 20 1240
20 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

20 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

20 M 2021 06629 181861 20, 24, 27, 42 1075
20 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

20 M 2021 06554 181971 11, 20, 27 1034
20 M 2020 07027 181982 20 805
20 M 2021 07386 182013 20, 35 1354
20 M 2021 07564 182076 6, 20 1403
20 M 2021 07729 182101 20, 24, 25 1439
20 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

21 M 2021 06726 181473 14, 18, 21 1139

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,
20, 21, 22

1158

21 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

21 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,
24, 25, 35, 41

840

21 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,
14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

21 M 2021 06916 181374 9, 12, 21, 35 1220
21 M 2021 06918 181375 16, 18, 21,

25, 35, 41
1221

21 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

21 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

21 M 2020 07090 181697 21, 35 805
21 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

21 M 2021 06663 181726 16, 21, 24, 27 1102
21 M 2021 06186 181747 3, 5, 21,

35, 44
947

21 M 2021 06182 181748 3, 5, 21,
35, 44

945

21 M 2021 06087 181761 21 936
21 M 2021 05955 181766 3, 21, 35, 44 922
21 M 2021 05956 181767 3, 21, 35, 44 922
21 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

21 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,
30, 32, 35

941

21 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

21 M 2021 07275 181928 21, 35 1316
21 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,

21, 35, 44
1356

21 M 2021 07453 181933 7, 21 1358
21 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,

41, 42, 43, 44
794

21 M 2021 07306 181984 21, 30, 43 1322
21 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,

17, 21, 25, 35
1328

21 M 2021 07614 182085 8, 21, 25,
35, 44

1417

21 M 2021 07616 182086 8, 21, 25,
35, 44

1418

21 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

21 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

21 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

21 M 2021 07286 182128 21, 25, 27,
28, 35, 42

1317

22 M 2021 06763 181484 5, 6, 7, 9, 12,
20, 21, 22

1158

22 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,
14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

22 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

22 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

22 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

22 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

22 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

22 M 2021 07258 181924 12, 22, 27, 28 1312
22 M 2021 07660 182048 12, 22,

25, 28, 35
1425

22 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

23 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

23 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

24 M 2021 06569 181437 9, 16, 24,
25, 26, 35

1047

24 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

24 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

24 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

24 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

24 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

24 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

24 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

24 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,
24, 25, 35, 41

840

24 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,
35, 37, 41, 42

755

24 M 2016 02783 181677 14, 18,
24, 25, 35

766

24 M 2021 06525 181696 24, 35 1024
24 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

24 M 2021 06663 181726 16, 21, 24, 27 1102
24 M 2016 01203 181740 24, 25, 35 759
24 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

24 M 2021 06694 181795 24 1117
24 M 2021 06629 181861 20, 24, 27, 42 1075

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

24 M 2021 06943 181869 3, 5, 24,
29, 30, 32

1230

24 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

24 M 2021 07129 181899 24, 29,
30, 32, 35

1294

24 M 2021 07729 182101 20, 24, 25 1439
25 M 2021 06474 181416 16, 25,

28, 35, 40
1001

25 M 2021 06557 181433 16, 25, 35 1036
25 M 2021 06569 181437 9, 16, 24,

25, 26, 35
1047

25 M 2021 06632 181448 25, 35, 41 1075
25 M 2021 06633 181449 25, 35, 41 1076
25 M 2021 05549 181301 14, 18, 20,

25, 35, 42
889

25 M 2021 05669 181302 25, 28, 41 899
25 M 2021 05848 181304 25, 35, 42 913
25 M 2021 05946 181306 8, 11, 13,

15, 25, 28
921

25 M 2021 07016 181330 25, 28, 41 1254
25 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,

35, 39, 41, 42
1214

25 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

25 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

25 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

25 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

25 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

25 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

25 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,
24, 25, 35, 41

840

25 M 2021 00579 181351 25, 35, 41 813
25 M 2021 06874 181369 25 1204
25 M 2021 06899 181372 25, 35 1217
25 M 2021 06918 181375 16, 18, 21,

25, 35, 41
1221
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2021 06727 181557 25 1141
25 M 2021 06403 181635 9, 10, 11,

14, 25, 28
978

25 M 2021 06880 181658 25 1207
25 M 2016 04178 181665 25 772
25 M 2016 02783 181677 14, 18,

24, 25, 35
766

25 M 2021 05422 181693 25 883
25 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

25 M 2021 06302 181720 25 968
25 M 2021 06638 181733 25, 35 1079
25 M 2016 01203 181740 24, 25, 35 759
25 M 2021 06472 181765 25 1000
25 M 2014 01943 181769 25, 30, 41 737
25 M 2014 02269 181770 16, 25, 28, 41 737
25 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,

38, 42, 45
1054

25 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

25 M 2015 02508 181784 18, 25, 35, 36 743
25 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,

12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

25 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

25 M 2016 06318 181891 25 783
25 M 2021 07198 181914 25 1305
25 M 2021 07200 181915 16, 25, 28, 30 1305
25 M 2021 07219 181918 25 1309
25 M 2021 07263 181925 16, 25, 28, 30 1312

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2021 07470 181937 9, 18, 25,
28, 35

1364

25 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,
30, 35, 41

1393

25 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,
17, 21, 25, 35

1328

25 M 2021 05396 182026 25 882
25 M 2021 06940 182028 16, 25, 28, 41 1230
25 M 2021 07660 182048 12, 22,

25, 28, 35
1425

25 M 2021 07614 182085 8, 21, 25,
35, 44

1417

25 M 2021 07616 182086 8, 21, 25,
35, 44

1418

25 M 2021 07729 182101 20, 24, 25 1439
25 M 2021 07286 182128 21, 25, 27,

28, 35, 42
1317

25 M 2016 04250 182137 25 777
26 M 2021 06569 181437 9, 16, 24,

25, 26, 35
1047

26 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

26 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

27 M 2021 06987 181535 12, 27, 35 1248
27 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,

12, 20, 21,
22, 27, 28, 35

952

27 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,
12, 20, 21,
22, 27, 35

975
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

27 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

27 M 2021 06663 181726 16, 21, 24, 27 1102
27 M 2021 06753 181743 16, 27, 41 1150
27 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

27 M 2021 06629 181861 20, 24, 27, 42 1075
27 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

27 M 2021 07258 181924 12, 22, 27, 28 1312
27 M 2021 06554 181971 11, 20, 27 1034
27 M 2021 06750 181978 27 1150
27 M 2021 07286 182128 21, 25, 27,

28, 35, 42
1317

28 M 2021 06474 181416 16, 25,
28, 35, 40

1001

28 M 2021 06662 181460 28, 35 1102
28 M 2021 06669 181462 28 1105
28 M 2021 05669 181302 25, 28, 41 899
28 M 2021 05946 181306 8, 11, 13,

15, 25, 28
921

28 M 2016 02809 181325 28 767
28 M 2021 07016 181330 25, 28, 41 1254
28 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,

35, 39, 41, 42
1214

28 M 2021 06176 181337 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 28

944

28 M 2016 03452 181342 9, 28, 35,
41, 42

770

28 M 2021 07054 181551 28 1267
28 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,

14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2021 06707 181597 28, 35 1124
28 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,

12, 20, 21,
22, 27, 28, 35

952

28 M 2021 06403 181635 9, 10, 11,
14, 25, 28

978

28 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

28 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

28 M 2014 02269 181770 16, 25, 28, 41 737
28 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,

38, 41, 42
795

28 M 2021 06718 181825 28, 35, 38, 41 1128
28 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,

12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

28 M 2021 04699 181843 9, 16, 28,
35, 41, 42

861

28 M 2016 04234 181874 16, 28 774
28 M 2016 04235 181875 16, 28 775
28 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

28 M 2021 07132 181900 28 1294
28 M 2021 07200 181915 16, 25, 28, 30 1305
28 M 2021 07258 181924 12, 22, 27, 28 1312
28 M 2021 07263 181925 16, 25, 28, 30 1312
28 M 2021 07470 181937 9, 18, 25,

28, 35
1364

28 M 2021 07526 181951 28, 35 1382
28 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,

30, 35, 41
1393

28 M 2021 07257 181967 9, 28 1312
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2021 07330 181991 28 1327
28 M 2021 07383 182012 28, 35, 41 1353
28 M 2021 07388 182015 28 1355
28 M 2021 06940 182028 16, 25, 28, 41 1230
28 M 2021 07660 182048 12, 22,

25, 28, 35
1425

28 M 2021 07784 182108 28, 41, 42 1449
28 M 2021 04855 182120 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 28

866

28 M 2021 07286 182128 21, 25, 27,
28, 35, 42

1317

29 M 2021 06548 181430 29 1033
29 M 2021 06563 181434 29, 35 1042
29 M 2021 06623 181447 29, 43 1073
29 M 2021 06341 181305 5, 29 974
29 M 2021 06685 181466 29, 32, 35 1113
29 M 2021 06686 181468 29, 30, 35, 43 1113
29 M 2021 06730 181474 29, 35, 39 1142
29 M 2021 03549 181307 29 834
29 M 2021 05141 181311 29, 30, 31 873
29 M 2021 06792 181492 29, 31 1173
29 M 2021 06820 181322 9, 29, 30,

32, 42, 43
1184

29 M 2021 06868 181503 29, 30, 35 1202
29 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,

33, 35, 39, 42
759

29 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,
32, 35, 40, 44

884

29 M 2021 06923 181514 29 1222
29 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,

29, 30, 32
1231

29 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

29 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

29 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

29 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

29 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

29 M 2021 06971 181528 29 1241
29 M 2021 04326 181349 29, 31, 35, 39 846
29 M 2021 07063 181552 29, 30 1274
29 M 2021 07081 181553 29, 30, 35 1281
29 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

29 M 2021 05217 181588 16, 29, 35 877

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2021 04418 181593 29 848
29 M 2020 04929 181599 29 799
29 M 2021 04069 181607 29, 32, 35 843
29 M 2021 04483 181611 29, 35 853
29 M 2021 06476 181616 29, 30 1002
29 M 2021 06976 181618 29, 30, 32 1242
29 M 2020 04931 181623 29 800
29 M 2020 04903 181624 29 799
29 M 2020 04930 181625 29 799
29 M 2016 04289 181628 29 778
29 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

29 M 2021 06500 181649 29, 30 1013
29 M 2018 06745 181662 29, 31, 35,

40, 43, 44
790

29 M 2016 02128 181689 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

29 M 2016 02129 181690 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

29 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

29 M 2021 06470 181701 29, 35, 39, 43 999
29 M 2021 06586 181730 29, 30,

35, 39, 43
1052

29 M 2021 04359 181754 29 848
29 M 2016 05546 181775 29, 30, 31 781
29 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

29 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,
30, 32, 35

941

29 M 2016 01216 181812 29, 30 759
29 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

29 M 2021 06412 181852 29, 31, 43 982
29 M 2021 06420 181853 29, 30, 31 983
29 M 2021 06943 181869 3, 5, 24,

29, 30, 32
1230
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

29 M 2021 07129 181899 24, 29,
30, 32, 35

1294

29 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

29 M 2021 07483 181964 29, 35, 40 1369
29 M 2021 07484 181965 29, 35, 40 1370
29 M 2021 06717 181974 29, 35 1127
29 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

29 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

29 M 2021 07308 181986 29, 30, 31, 39 1323
29 M 2021 07309 181987 29, 30, 35, 39 1323
29 M 2021 07327 181990 29, 35, 43 1326
29 M 2021 01457 182021 29, 31 817
29 M 2021 01498 182022 29, 31 818
29 M 2021 01533 182023 29, 31 820
29 M 2016 00348 182072 29 753
29 M 2021 07563 182075 29, 43 1402
29 M 2021 07661 182092 29, 35 1427
29 M 2014 08476 182119 29, 30, 32, 33 742
30 M 2021 06492 181422 3, 5, 30, 35 1011
30 M 2021 06520 181427 30 1024
30 M 2021 04991 181297 30, 35, 43 870
30 M 2021 06566 181435 30, 40 1043
30 M 2021 05436 181300 30, 35, 43 886
30 M 2021 06681 181465 30, 43 1110
30 M 2021 06686 181468 29, 30, 35, 43 1113
30 M 2021 06703 181470 30, 35, 40 1123
30 M 2021 05141 181311 29, 30, 31 873
30 M 2021 06768 181486 30, 35 1160
30 M 2021 06820 181322 9, 29, 30,

32, 42, 43
1184

30 M 2021 06868 181503 29, 30, 35 1202
30 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,

33, 35, 39, 42
759

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,
32, 35, 40, 44

884

30 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

30 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

30 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

30 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

30 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

30 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

30 M 2021 06959 181526 30, 35, 43 1237
30 M 2021 06983 181532 30 1245
30 M 2021 06833 181350 9, 30, 35,

38, 41, 42
1188

30 M 2021 07063 181552 29, 30 1274
30 M 2021 07081 181553 29, 30, 35 1281
30 M 2021 06473 181364 30, 35, 43 1000
30 M 2021 06545 181365 30, 32, 43 1032
30 M 2021 06884 181370 30 1208
30 M 2021 06885 181371 30 1208
30 M 2021 01657 181571 30 823
30 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

30 M 2021 04111 181585 30, 35 843
30 M 2016 01820 181604 30, 43 762
30 M 2021 06476 181616 29, 30 1002
30 M 2021 06976 181618 29, 30, 32 1242
30 M 2020 05819 181622 30, 43 801
30 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

30 M 2021 06702 181632 5, 30, 35,
40, 43

1121

30 M 2021 06337 181636 30, 43 970
30 M 2021 06637 181639 30, 31, 33 1078
30 M 2021 06500 181649 29, 30 1013
30 M 2021 06171 181678 5, 30 944
30 M 2016 02128 181689 29, 30, 32,

41, 42, 43
763

30 M 2016 02129 181690 29, 30, 32,
41, 42, 43

763
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

30 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

30 M 2016 00125 181707 30 750
30 M 2021 01578 181723 30 822
30 M 2021 06458 181725 30, 43 991
30 M 2021 06586 181730 29, 30,

35, 39, 43
1052

30 M 2021 00499 181738 30, 43 812
30 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,

34, 36, 41, 43
761

30 M 2014 01943 181769 25, 30, 41 737
30 M 2016 05546 181775 29, 30, 31 781
30 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

30 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,
30, 32, 35

941

30 M 2021 06875 181791 30 1204
30 M 2016 01216 181812 29, 30 759
30 M 2016 07321 181820 30 786
30 M 2021 07022 181834 30, 43 1257
30 M 2021 03531 181844 30, 35, 43 833
30 M 2021 04881 181845 30 868
30 M 2021 06420 181853 29, 30, 31 983
30 M 2021 06715 181864 5, 30, 35, 39 1127
30 M 2021 06943 181869 3, 5, 24,

29, 30, 32
1230

30 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

30 M 2020 09327 181890 30, 31, 35 810

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2021 07129 181899 24, 29,
30, 32, 35

1294

30 M 2021 07200 181915 16, 25, 28, 30 1305
30 M 2021 07227 181919 30, 35 1310
30 M 2021 07263 181925 16, 25, 28, 30 1312
30 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,

32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

30 M 2021 07493 181944 1, 30, 35 1371
30 M 2021 07503 181945 30 1372
30 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,

30, 35, 41
1393

30 M 2021 05391 181959 30 881
30 M 2021 06459 181961 30, 35 992
30 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

30 M 2021 07306 181984 21, 30, 43 1322
30 M 2021 07308 181986 29, 30, 31, 39 1323
30 M 2021 07309 181987 29, 30, 35, 39 1323
30 M 2021 07332 181992 30 1327
30 M 2021 06596 182017 30, 35,

39, 41, 43
1055

30 M 2021 07006 182044 30 1251
30 M 2021 06755 182054 30 1151
30 M 2021 07790 182111 11, 30, 32, 35 1451
30 M 2014 08476 182119 29, 30, 32, 33 742
30 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,

16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

30 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

30 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

30 M 2015 05435 182168 30 744
31 M 2021 06482 181417 1, 31 1003
31 M 2021 06691 181467 31, 35, 44 1115
31 M 2021 05141 181311 29, 30, 31 873
31 M 2021 06772 181487 31 1160
31 M 2021 06792 181492 29, 31 1173
31 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,

32, 35, 40, 44
884

31 M 2021 06928 181515 31, 35 1225
31 M 2021 06109 181345 1, 5, 31, 44 939
31 M 2021 06101 181346 1, 5, 31, 44 938
31 M 2021 04326 181349 29, 31, 35, 39 846
31 M 2021 06390 181558 31, 35 977
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

31 M 2021 06926 181565 31, 35 1224
31 M 2021 06100 181568 1, 5, 31, 44 937
31 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

31 M 2021 06637 181639 30, 31, 33 1078
31 M 2018 06745 181662 29, 31, 35,

40, 43, 44
790

31 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

31 M 2016 05546 181775 29, 30, 31 781
31 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

31 M 2021 06412 181852 29, 31, 43 982
31 M 2021 06420 181853 29, 30, 31 983
31 M 2021 07067 181870 31, 35, 39, 44 1275
31 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

31 M 2021 07089 181889 31 1285
31 M 2020 09327 181890 30, 31, 35 810
31 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,

32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

31 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,
35, 39, 43, 44

740

31 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

31 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

31 M 2021 07308 181986 29, 30, 31, 39 1323

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

31 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

31 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

31 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

31 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

31 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

31 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

31 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

31 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

31 M 2021 01457 182021 29, 31 817
31 M 2021 01498 182022 29, 31 818
31 M 2021 01533 182023 29, 31 820
32 M 2021 06529 181429 32, 33, 35, 43 1027
32 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,

41, 42, 43, 44
1062

32 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

32 M 2021 06641 181451 32, 33, 35 1081
32 M 2021 06642 181452 32, 33, 35 1084
32 M 2021 06643 181453 32, 33, 35 1087
32 M 2021 06644 181454 32, 33, 35 1090
32 M 2021 06645 181455 32, 33, 35 1093
32 M 2021 06685 181466 29, 32, 35 1113
32 M 2021 06766 181315 32, 33, 41, 43 1159
32 M 2021 06698 181319 32, 43 1120
32 M 2021 06820 181322 9, 29, 30,

32, 42, 43
1184

32 M 2016 02280 181323 32, 39, 42 764
32 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,

33, 35, 39, 42
759

32 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,
32, 35, 40, 44

884

32 M 2021 06944 181520 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231

32 M 2021 06945 181521 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1231
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2021 06946 181522 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

32 M 2021 06947 181523 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1232

32 M 2021 06950 181524 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

32 M 2021 06951 181525 3, 5, 24, 25,
29, 30, 32

1233

32 M 2021 06545 181365 30, 32, 43 1032
32 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

32 M 2021 04069 181607 29, 32, 35 843
32 M 2021 06976 181618 29, 30, 32 1242
32 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

32 M 2021 05766 181666 32 901
32 M 2021 06888 181667 32, 35 1209
32 M 2021 06747 181672 32 1149
32 M 2021 06984 181673 32 1245
32 M 2021 06687 181682 32, 35 1114
32 M 2021 06803 181683 32, 35 1179
32 M 2021 06804 181684 32, 35 1180
32 M 2021 06802 181685 32, 35 1178
32 M 2016 02128 181689 29, 30, 32,

41, 42, 43
763

32 M 2016 02129 181690 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

32 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

32 M 2020 07665 181724 32, 35 808
32 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,

34, 36, 41, 43
761

32 M 2021 06580 181752 32, 35 1051
32 M 2016 05190 181771 1, 32, 33, 35 780
32 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,

30, 32, 35
941

32 M 2021 06651 181788 32, 33 1098
32 M 2021 06656 181789 32, 33 1100
32 M 2021 06657 181790 32, 33 1100
32 M 2021 07025 181832 32 1262

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2021 06943 181869 3, 5, 24,
29, 30, 32

1230

32 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

32 M 2021 07129 181899 24, 29,
30, 32, 35

1294

32 M 2021 07285 181929 32, 33 1317
32 M 2019 03122 181936 32 791
32 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,

32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

32 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,
35, 39, 43, 44

740

32 M 2021 06654 181966 32 1099
32 M 2020 05998 182020 32, 33,

35, 39, 43
801

32 M 2021 03596 182040 32 835
32 M 2021 07790 182111 11, 30, 32, 35 1451
32 M 2014 08476 182119 29, 30, 32, 33 742
32 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,

16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

32 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

32 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

32 M 2016 04232 182152 32, 33 772
32 M 2016 04233 182153 32, 33 773
33 M 2021 06486 181419 33, 35 1008
33 M 2021 06529 181429 32, 33, 35, 43 1027
33 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,

41, 42, 43, 44
1062

33 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

33 M 2021 06641 181451 32, 33, 35 1081
33 M 2021 06642 181452 32, 33, 35 1084
33 M 2021 06643 181453 32, 33, 35 1087
33 M 2021 06644 181454 32, 33, 35 1090
33 M 2021 06645 181455 32, 33, 35 1093
33 M 2021 06766 181315 32, 33, 41, 43 1159
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,
33, 35, 39, 42

759

33 M 2021 02705 181334 33, 35,
39, 41, 44

825

33 M 2021 03628 181362 33 836
33 M 2021 05540 181572 33, 35,

39, 41, 43
889

33 M 2021 04333 181586 33 847
33 M 2021 06398 181595 33, 39, 41, 43 978
33 M 2021 06404 181596 33, 39, 41, 43 979
33 M 2021 06637 181639 30, 31, 33 1078
33 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

33 M 2016 01790 181719 33, 35, 39 762
33 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,

34, 36, 41, 43
761

33 M 2016 05190 181771 1, 32, 33, 35 780
33 M 2021 06938 181780 33 1229
33 M 2021 06651 181788 32, 33 1098
33 M 2021 06656 181789 32, 33 1100
33 M 2021 06657 181790 32, 33 1100
33 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

33 M 2021 07156 181906 33, 35 1299
33 M 2021 07157 181907 33, 35 1299
33 M 2021 07285 181929 32, 33 1317
33 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,

41, 42, 43, 44
794

33 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

33 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,
35, 39, 43, 44

740

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2020 05998 182020 32, 33,
35, 39, 43

801

33 M 2021 07715 182097 33, 35, 39 1434
33 M 2014 08476 182119 29, 30, 32, 33 742
33 M 2016 04232 182152 32, 33 772
33 M 2016 04233 182153 32, 33 773
33 M 2020 06970 182163 33 804
34 M 2021 06003 181555 34 926
34 M 2021 06892 181617 34 1214
34 M 2021 06982 181619 34 1244
34 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

34 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,
34, 36, 41, 43

761

34 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

34 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

34 M 2020 07504 182157 34 808
35 M 2021 06360 181415 35, 36, 37 975
35 M 2021 06474 181416 16, 25,

28, 35, 40
1001

35 M 2021 06486 181419 33, 35 1008
35 M 2021 06489 181421 9, 11, 35,

39, 42
1010

35 M 2021 06492 181422 3, 5, 30, 35 1011
35 M 2021 06502 181423 9, 35 1014
35 M 2021 06519 181426 35 1023
35 M 2021 05069 181295 14, 35, 36 872
35 M 2021 06529 181429 32, 33, 35, 43 1027
35 M 2021 06555 181432 16, 35,

39, 41, 43
1035



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1566

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 06557 181433 16, 25, 35 1036
35 M 2021 04991 181297 30, 35, 43 870
35 M 2021 06563 181434 29, 35 1042
35 M 2021 06569 181437 9, 16, 24,

25, 26, 35
1047

35 M 2021 06597 181443 35, 36,
39, 41, 43

1056

35 M 2021 06598 181444 35, 36,
39, 41, 43

1056

35 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1062

35 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

35 M 2021 06632 181448 25, 35, 41 1075
35 M 2021 06633 181449 25, 35, 41 1076
35 M 2021 06641 181451 32, 33, 35 1081
35 M 2021 06642 181452 32, 33, 35 1084
35 M 2021 06643 181453 32, 33, 35 1087
35 M 2021 06644 181454 32, 33, 35 1090
35 M 2021 06645 181455 32, 33, 35 1093
35 M 2021 06659 181458 35 1101
35 M 2021 06660 181459 35 1101
35 M 2021 06662 181460 28, 35 1102
35 M 2021 05436 181300 30, 35, 43 886
35 M 2021 06670 181463 35, 37, 41, 43 1105
35 M 2021 05549 181301 14, 18, 20,

25, 35, 42
889

35 M 2021 05846 181303 35, 36,
39, 40, 42

905

35 M 2021 05848 181304 25, 35, 42 913
35 M 2021 06685 181466 29, 32, 35 1113
35 M 2021 06691 181467 31, 35, 44 1115
35 M 2021 06686 181468 29, 30, 35, 43 1113
35 M 2021 06695 181469 35, 36 1118
35 M 2021 06703 181470 30, 35, 40 1123
35 M 2021 06730 181474 29, 35, 39 1142
35 M 2021 06735 181476 35, 38,

39, 42, 43
1144

35 M 2021 06742 181479 9, 16, 35 1147
35 M 2021 06055 181308 35, 43 929
35 M 2021 06756 181481 35, 41, 42, 44 1152
35 M 2021 05614 181314 35, 38, 41 898
35 M 2021 06768 181486 30, 35 1160
35 M 2021 05770 181316 1, 5, 16,

35, 39, 42
901

35 M 2021 06777 181488 35, 41 1163
35 M 2021 06778 181489 5, 35, 38, 44 1163
35 M 2021 06924 181317 12, 35, 37, 42 1223
35 M 2021 06783 181490 5, 35, 38, 44 1165
35 M 2021 06784 181491 5, 35, 38, 44 1168

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 06801 181497 35 1177
35 M 2020 07327 181324 35 807
35 M 2021 06864 181500 35, 41, 43, 44 1201
35 M 2021 06865 181501 35, 41, 43, 44 1201
35 M 2021 06868 181503 29, 30, 35 1202
35 M 2021 06093 181328 35 936
35 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,

33, 35, 39, 42
759

35 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,
32, 35, 40, 44

884

35 M 2021 06064 181332 35, 41, 44 931
35 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,

16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

35 M 2021 06063 181333 35, 39, 41, 43 930
35 M 2021 02705 181334 33, 35,

39, 41, 44
825

35 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,
35, 39, 41, 42

1214

35 M 2021 06895 181335 35, 36, 37,
39, 40, 42

1215

35 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,
11, 35, 37

940

35 M 2021 06188 181338 9, 35, 36 949
35 M 2021 06928 181515 31, 35 1225
35 M 2021 06934 181517 9, 35, 36, 42 1228
35 M 2021 06935 181519 35 1228
35 M 2021 05914 181340 35, 42 918
35 M 2016 02321 181341 19, 35 765
35 M 2016 03452 181342 9, 28, 35,

41, 42
770

35 M 2021 06959 181526 30, 35, 43 1237
35 M 2021 06962 181527 14, 35, 42 1237
35 M 2021 06981 181531 35, 44 1244
35 M 2021 06985 181533 35, 44 1246
35 M 2021 06987 181535 12, 27, 35 1248
35 M 2021 07014 181539 16, 17, 35 1252
35 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,

24, 25, 35, 41
840

35 M 2021 07015 181540 35 1253
35 M 2021 06634 181348 3, 35 1076
35 M 2021 07017 181541 16, 17, 35 1255
35 M 2021 04326 181349 29, 31, 35, 39 846
35 M 2021 06833 181350 9, 30, 35,

38, 41, 42
1188

35 M 2021 00579 181351 25, 35, 41 813
35 M 2021 06084 181352 9, 17, 35 932
35 M 2021 06465 181353 9, 16, 35,

38, 41, 42
994

35 M 2021 07049 181548 35, 41 1266
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35 M 2021 06411 181354 9, 16, 35,
38, 41, 42

980

35 M 2021 07050 181549 35, 36, 37, 44 1266
35 M 2021 04457 181356 16, 17, 35 849
35 M 2021 06546 181357 7, 8, 10, 12,

14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, 35

1033

35 M 2021 07081 181553 29, 30, 35 1281
35 M 2021 06505 181359 35, 44 1021
35 M 2021 06837 181361 7, 11, 35 1189
35 M 2021 06473 181364 30, 35, 43 1000
35 M 2021 06678 181366 9, 35, 38,

41, 42, 44
1109

35 M 2021 06682 181367 9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

35 M 2021 06692 181368 35, 37 1116
35 M 2021 06899 181372 25, 35 1217
35 M 2021 06916 181374 9, 12, 21, 35 1220
35 M 2021 06918 181375 16, 18, 21,

25, 35, 41
1221

35 M 2021 01553 181383 35, 36, 41 822
35 M 2021 05513 181556 16, 35,

37, 41, 42
888

35 M 2021 06390 181558 31, 35 977
35 M 2021 04534 181559 35, 44 854
35 M 2021 06560 181561 35 1041
35 M 2021 06503 181564 9, 35 1015
35 M 2021 06926 181565 31, 35 1224
35 M 2021 07094 181566 3, 35, 44 1285
35 M 2021 07055 181567 35, 41 1268
35 M 2021 07001 181570 35 1250
35 M 2021 05540 181572 33, 35,

39, 41, 43
889

35 M 2021 05101 181574 35, 39 872
35 M 2021 03663 181578 35 837
35 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

35 M 2021 04111 181585 30, 35 843
35 M 2021 04920 181587 35, 37 868
35 M 2021 05217 181588 16, 29, 35 877
35 M 2021 03977 181589 9, 35 842
35 M 2021 05026 181590 7, 11, 12,

35, 39
871

35 M 2021 05940 181592 16, 35 920
35 M 2021 06593 181594 35 1055
35 M 2021 06707 181597 28, 35 1124
35 M 2014 06606 181598 35, 38, 41 737
35 M 2021 06807 181602 35, 36, 37 1182

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 06288 181603 6, 7, 8, 9, 11,
12, 20, 21,

22, 27, 28, 35

952

35 M 2021 06585 181606 35 1052
35 M 2021 04069 181607 29, 32, 35 843
35 M 2021 06150 181610 9, 16, 35,

38, 41, 42
942

35 M 2021 04483 181611 29, 35 853
35 M 2021 01508 181612 35, 36, 37 820
35 M 2021 06540 181613 9, 35, 41, 42 1030
35 M 2017 03384 181621 35, 41 789
35 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

35 M 2016 00992 181631 35 757
35 M 2021 06702 181632 5, 30, 35,

40, 43
1121

35 M 2021 05173 181637 35 874
35 M 2021 06301 181641 35 967
35 M 2016 00358 181642 35, 37, 41 753
35 M 2016 00360 181643 35, 37, 41 754
35 M 2016 00363 181644 35, 37, 41 754
35 M 2016 00365 181645 35, 37, 39, 41 755
35 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,

35, 37, 41, 42
755

35 M 2021 05805 181651 35 904
35 M 2021 05931 181652 5, 10, 35,

38, 42, 44
919

35 M 2020 07726 181653 35 809
35 M 2016 03545 145361 35 771
35 M 2021 06438 181655 4, 35 985
35 M 2021 06462 181656 35 993
35 M 2019 03959 181661 35 793
35 M 2018 06745 181662 29, 31, 35,

40, 43, 44
790

35 M 2021 06888 181667 32, 35 1209
35 M 2021 06380 181668 3, 7, 9, 10,

12, 20, 21,
22, 27, 35

975

35 M 2021 06033 181669 9, 35 927
35 M 2021 04827 181670 35 865
35 M 2021 06484 181671 3, 8, 11,

35, 41, 44
1004

35 M 2016 02414 181675 35, 41 765
35 M 2016 02783 181677 14, 18,

24, 25, 35
766

35 M 2016 01340 181679 9, 16, 35, 41 760
35 M 2021 06649 181681 35, 36, 37, 42 1096
35 M 2021 06687 181682 32, 35 1114
35 M 2021 06803 181683 32, 35 1179
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35 M 2021 06804 181684 32, 35 1180
35 M 2021 06802 181685 32, 35 1178
35 M 2021 06952 181686 16, 35,

38, 41, 42
1234

35 M 2021 06408 181694 3, 5, 35 980
35 M 2021 06525 181696 24, 35 1024
35 M 2020 07090 181697 21, 35 805
35 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

35 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

35 M 2021 06528 181700 6, 35 1026
35 M 2021 06470 181701 29, 35, 39, 43 999
35 M 2021 06494 181702 11, 20, 35 1012
35 M 2021 06745 181705 35 1147
35 M 2021 06839 181708 19, 20, 35,

37, 39, 40
1197

35 M 2021 07070 181710 9, 16, 35,
41, 43

1277

35 M 2021 06882 181712 35 1207
35 M 2021 02515 181714 35, 36, 39 824
35 M 2021 07069 181715 9, 16, 35,

41, 43
1275

35 M 2016 01790 181719 33, 35, 39 762
35 M 2021 04738 181721 35 862
35 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
811

35 M 2020 07665 181724 32, 35 808
35 M 2021 06586 181730 29, 30,

35, 39, 43
1052

35 M 2021 06638 181733 25, 35 1079
35 M 2016 06136 181734 20, 35, 42 781
35 M 2016 01203 181740 24, 25, 35 759
35 M 2019 02603 181744 35, 36, 37 791
35 M 2019 02395 181745 35, 36, 37 791
35 M 2019 03178 181746 35, 36, 37 792
35 M 2021 06186 181747 3, 5, 21,

35, 44
947

35 M 2021 06182 181748 3, 5, 21,
35, 44

945

35 M 2021 06580 181752 32, 35 1051
35 M 2021 06490 181755 35, 41, 43, 45 1011

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 06599 181756 35, 39, 43 1057
35 M 2021 06963 181757 14, 35, 41 1240
35 M 2014 08347 181758 35, 40, 43 740
35 M 2016 02814 181762 16, 35, 41, 42 767
35 M 2021 06501 181763 35 1014
35 M 2021 05955 181766 3, 21, 35, 44 922
35 M 2021 05956 181767 3, 21, 35, 44 922
35 M 2016 05190 181771 1, 32, 33, 35 780
35 M 2021 06790 181772 9, 35 1171
35 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,

38, 42, 45
1054

35 M 2021 06725 181776 35, 41 1138
35 M 2019 07285 181777 8, 11, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 35

795

35 M 2020 08607 181778 35 809
35 M 2021 06142 181782 8, 16, 21, 29,

30, 32, 35
941

35 M 2015 02508 181784 18, 25, 35, 36 743
35 M 2021 03390 181785 15, 35 831
35 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,

38, 41, 42
795

35 M 2020 01557 181797 9, 35, 41 798
35 M 2016 01198 181798 35, 39, 42 758
35 M 2021 06483 181802 16, 35,

38, 41, 45
1003

35 M 2016 04255 181809 35, 43 777
35 M 2021 06421 181811 35, 39, 41 983
35 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

35 M 2016 02858 181816 35, 41 768
35 M 2014 08471 181817 35, 38, 41 742
35 M 2021 06604 181822 9, 11, 35 1060
35 M 2018 05061 181824 35 790
35 M 2021 06718 181825 28, 35, 38, 41 1128
35 M 2021 06439 181826 35, 39 986
35 M 2016 02135 181827 35, 41,

42, 44, 45
764

35 M 2021 06197 181828 35, 41 951
35 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

35 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

35 M 2021 07064 181836 10, 35 1274
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35 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

35 M 2021 03779 181840 9, 14, 16,
35, 41

838

35 M 2021 07463 181842 9, 11, 35 1362
35 M 2021 04699 181843 9, 16, 28,

35, 41, 42
861

35 M 2021 03531 181844 30, 35, 43 833
35 M 2021 05754 181850 5, 35 900
35 M 2021 05755 181851 5, 35 900
35 M 2021 06431 181854 5, 35, 44 984
35 M 2021 06496 181855 5, 35 1012
35 M 2021 06497 181856 5, 35 1012
35 M 2021 06498 181857 5, 35 1013
35 M 2021 06499 181858 5, 35 1013
35 M 2021 06653 181862 9, 35, 37,

39, 40, 42
1098

35 M 2021 06658 181863 35 1100
35 M 2021 06715 181864 5, 30, 35, 39 1127
35 M 2016 01376 181865 35, 41 761
35 M 2020 05592 181866 11, 17,

19, 35, 37
800

35 M 2021 07067 181870 31, 35, 39, 44 1275
35 M 2021 07113 181871 35, 42 1289
35 M 2016 03414 181872 9, 35, 38,

39, 42
770

35 M 2021 06469 181876 9, 16, 35,
38, 41, 42

997

35 M 2021 06455 181877 9, 16, 35,
38, 41, 42

989

35 M 2021 06454 181878 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

35 M 2016 07063 181879 16, 35,
38, 41, 42

786

35 M 2016 07062 181880 16, 35,
38, 41, 42

786

35 M 2016 03703 181881 16, 35,
38, 41, 42

771

35 M 2016 01415 181882 16, 35,
38, 41, 42

762

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

35 M 2021 06487 181886 9, 16, 35, 42 1009
35 M 2020 09327 181890 30, 31, 35 810
35 M 2021 06339 181895 35, 38, 41 971
35 M 2021 07129 181899 24, 29,

30, 32, 35
1294

35 M 2021 07135 181901 5, 35 1295
35 M 2021 07137 181902 35, 37, 41 1296
35 M 2021 07138 181903 35 1296
35 M 2021 07156 181906 33, 35 1299
35 M 2021 07157 181907 33, 35 1299
35 M 2021 07164 181909 2, 16, 35 1301
35 M 2021 07191 181913 35 1304
35 M 2021 07208 181916 9, 35 1308
35 M 2021 07218 181917 35, 36, 42, 45 1309
35 M 2021 07227 181919 30, 35 1310
35 M 2021 07243 181921 35 1311
35 M 2021 07275 181928 21, 35 1316
35 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,

21, 35, 44
1356

35 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,
41, 42, 43, 44

794

35 M 2021 07470 181937 9, 18, 25,
28, 35

1364

35 M 2021 07475 181939 3, 5, 35 1365
35 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,

32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

35 M 2021 07493 181944 1, 30, 35 1371
35 M 2021 07524 181949 35, 41 1376
35 M 2021 07525 181950 35, 36, 37 1377
35 M 2021 07526 181951 28, 35 1382
35 M 2021 07527 181952 9, 35, 42 1383
35 M 2021 07528 181953 35 1383
35 M 2021 07529 181954 35 1386
35 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,

30, 35, 41
1393

35 M 2021 05496 181957 35, 37, 41, 42 887
35 M 2021 06459 181961 30, 35 992
35 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,

35, 39, 43, 44
740
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35 M 2021 06860 181963 16, 35, 38, 41 1199
35 M 2021 07483 181964 29, 35, 40 1369
35 M 2021 07484 181965 29, 35, 40 1370
35 M 2016 00263 181972 35, 37, 45 750
35 M 2021 07075 181973 9, 35, 39,

41, 43
1280

35 M 2021 06717 181974 29, 35 1127
35 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

35 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

35 M 2021 07309 181987 29, 30, 35, 39 1323
35 M 2021 07324 181989 3, 5, 35 1325
35 M 2021 07327 181990 29, 35, 43 1326
35 M 2021 07357 181995 1, 2, 3, 7, 8, 9,

17, 21, 25, 35
1328

35 M 2014 07451 181996 18, 35 738
35 M 2021 07361 181997 35, 41, 42 1331
35 M 2021 07362 181998 35 1331
35 M 2021 07363 181999 35 1336
35 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,

31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

35 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

35 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

35 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

35 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

35 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

35 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

35 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

35 M 2021 07376 182008 35, 41 1352
35 M 2021 07383 182012 28, 35, 41 1353
35 M 2021 07386 182013 20, 35 1354

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 06596 182017 30, 35,
39, 41, 43

1055

35 M 2015 05980 182018 19, 35 745
35 M 2021 07687 182019 35, 42 1432
35 M 2020 05998 182020 32, 33,

35, 39, 43
801

35 M 2021 06189 182024 35 949
35 M 2016 03038 182036 35, 41 769
35 M 2016 02543 182037 35, 44 766
35 M 2016 05012 182039 35, 41 779
35 M 2021 07460 182042 35, 37, 39 1359
35 M 2021 07461 182043 35, 37, 39 1360
35 M 2021 07660 182048 12, 22,

25, 28, 35
1425

35 M 2021 04497 182049 35 853
35 M 2021 03058 182053 9, 11, 35, 37 826
35 M 2021 06972 182056 9, 35, 37,

38, 42
1241

35 M 2015 06171 182057 16, 35, 41, 42 746
35 M 2015 06172 182058 16, 35, 41, 42 746
35 M 2015 06173 182059 16, 35, 41, 42 747
35 M 2015 06174 182060 16, 35, 41, 42 747
35 M 2015 06175 182061 16, 35, 41, 42 747
35 M 2015 05108 182073 35 743
35 M 2015 05110 182074 35 744
35 M 2021 07579 182080 35 1411
35 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,

36, 39, 40, 42
1411

35 M 2021 07585 182082 35, 41, 42 1412
35 M 2021 07597 182084 6, 35 1413
35 M 2021 07614 182085 8, 21, 25,

35, 44
1417

35 M 2021 07616 182086 8, 21, 25,
35, 44

1418

35 M 2021 07620 182087 3, 35 1418
35 M 2021 07631 182089 35, 36, 37 1421
35 M 2021 07647 182090 35 1423
35 M 2021 07658 182091 16, 35 1424
35 M 2021 07661 182092 29, 35 1427
35 M 2021 07715 182097 33, 35, 39 1434
35 M 2021 07739 182102 35, 42 1440
35 M 2021 07763 182105 35, 37, 42 1441
35 M 2021 07764 182106 6, 35 1445
35 M 2021 07780 182107 35, 42 1447
35 M 2021 07785 182109 17, 19, 35 1450
35 M 2021 07787 182110 2, 9, 35 1450
35 M 2021 07790 182111 11, 30, 32, 35 1451
35 M 2021 08194 182113 35 1452
35 M 2021 07679 182116 35, 38, 41, 43 1430
35 M 2021 07497 182118 35, 36 1371
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35 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

35 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

35 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

35 M 2015 05964 182125 35, 44 745
35 M 2021 07286 182128 21, 25, 27,

28, 35, 42
1317

35 M 2021 07086 182131 11, 35 1282
35 M 2016 04441 182138 16, 35,

38, 40, 41
779

35 M 2016 04440 182139 16, 35,
38, 40, 41

779

35 M 2021 07532 182140 35 1388
35 M 2021 07539 182141 9, 35, 42 1389
35 M 2014 08443 182142 16, 35,

38, 41, 42
741

35 M 2021 07034 182143 35 1264
35 M 2021 06722 182149 9, 35 1129
35 M 2014 08448 182151 16, 35, 41 741
35 M 2021 06530 182155 3, 35 1027
35 M 2021 06862 182158 9, 35, 36, 42 1199
35 M 2021 00292 182161 10, 35, 41 811
35 M 2021 07322 182165 35, 37 1324
35 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,

38, 41, 42
1058

36 M 2021 06360 181415 35, 36, 37 975
36 M 2021 05069 181295 14, 35, 36 872
36 M 2021 06551 181431 36, 41 1034
36 M 2021 06597 181443 35, 36,

39, 41, 43
1056

36 M 2021 06598 181444 35, 36,
39, 41, 43

1056

36 M 2021 06655 181457 36 1099
36 M 2021 05846 181303 35, 36,

39, 40, 42
905

36 M 2021 06695 181469 35, 36 1118
36 M 2021 06737 181478 36, 37 1146
36 M 2021 06759 181482 36, 37 1152
36 M 2021 06895 181335 35, 36, 37,

39, 40, 42
1215

36 M 2021 06188 181338 9, 35, 36 949
36 M 2021 06934 181517 9, 35, 36, 42 1228
36 M 2021 06333 181343 12, 36, 37, 39 969
36 M 2021 06332 181344 12, 36, 37, 39 968
36 M 2021 07050 181549 35, 36, 37, 44 1266

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2021 01553 181383 35, 36, 41 822
36 M 2021 06561 181562 36 1042
36 M 2021 06011 181569 36 926
36 M 2021 06807 181602 35, 36, 37 1182
36 M 2021 01508 181612 35, 36, 37 820
36 M 2021 06649 181681 35, 36, 37, 42 1096
36 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

36 M 2021 06535 181703 36, 42 1029
36 M 2021 02515 181714 35, 36, 39 824
36 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
811

36 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,
34, 36, 41, 43

761

36 M 2021 06754 181742 36 1151
36 M 2019 02603 181744 35, 36, 37 791
36 M 2019 02395 181745 35, 36, 37 791
36 M 2019 03178 181746 35, 36, 37 792
36 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,

38, 42, 45
1054

36 M 2015 02508 181784 18, 25, 35, 36 743
36 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,

38, 41, 42
795

36 M 2021 06636 181796 36, 41 1078
36 M 2016 06273 181803 36 782
36 M 2021 03517 181804 36 833
36 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

36 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784
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36 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

36 M 2021 07151 181905 36, 39, 41, 43 1298
36 M 2021 07173 181910 36 1301
36 M 2021 07218 181917 35, 36, 42, 45 1309
36 M 2021 07292 181930 36 1318
36 M 2021 07525 181950 35, 36, 37 1377
36 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

36 M 2016 06895 182038 36, 42 785
36 M 2021 07575 182079 36 1410
36 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,

36, 39, 40, 42
1411

36 M 2021 07631 182089 35, 36, 37 1421
36 M 2021 07497 182118 35, 36 1371
36 M 2021 06862 182158 9, 35, 36, 42 1199
36 M 2015 05559 182166 36, 42, 45 744
36 M 2016 04025 182170 36 772
37 M 2021 06464 181413 37, 39 994
37 M 2021 06360 181415 35, 36, 37 975
37 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,

11, 19, 37, 39
1007

37 M 2021 02555 181299 37 824
37 M 2021 06567 181436 37, 40 1045
37 M 2021 06670 181463 35, 37, 41, 43 1105
37 M 2021 06736 181477 37 1146
37 M 2021 06737 181478 36, 37 1146
37 M 2021 06759 181482 36, 37 1152
37 M 2021 06924 181317 12, 35, 37, 42 1223
37 M 2021 06854 181499 37, 40, 42 1198
37 M 2021 06895 181335 35, 36, 37,

39, 40, 42
1215

37 M 2021 06117 181336 7, 8, 9, 10,
11, 35, 37

940

37 M 2021 06333 181343 12, 36, 37, 39 969
37 M 2021 06332 181344 12, 36, 37, 39 968
37 M 2021 06986 181534 37, 42 1247
37 M 2021 06989 181536 37, 42 1248
37 M 2021 06990 181537 7, 37 1249
37 M 2021 07039 181545 12, 37, 39 1264

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2021 07050 181549 35, 36, 37, 44 1266
37 M 2021 06692 181368 35, 37 1116
37 M 2021 05513 181556 16, 35,

37, 41, 42
888

37 M 2021 06116 181583 37 939
37 M 2021 04920 181587 35, 37 868
37 M 2021 06807 181602 35, 36, 37 1182
37 M 2021 01508 181612 35, 36, 37 820
37 M 2016 00358 181642 35, 37, 41 753
37 M 2016 00360 181643 35, 37, 41 754
37 M 2016 00363 181644 35, 37, 41 754
37 M 2016 00365 181645 35, 37, 39, 41 755
37 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,

35, 37, 41, 42
755

37 M 2021 04351 181648 37, 42 847
37 M 2021 05952 181659 37 922
37 M 2021 05951 181660 37 921
37 M 2021 06649 181681 35, 36, 37, 42 1096
37 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

37 M 2021 06839 181708 19, 20, 35,
37, 39, 40

1197

37 M 2021 06732 181718 6, 11, 19,
37, 40

1144

37 M 2019 02603 181744 35, 36, 37 791
37 M 2019 02395 181745 35, 36, 37 791
37 M 2019 03178 181746 35, 36, 37 792
37 M 2021 07520 181799 6, 19, 37, 42 1374
37 M 2021 07521 181800 37, 42 1375
37 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

37 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

37 M 2021 07175 181841 37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

37 M 2021 06653 181862 9, 35, 37,
39, 40, 42

1098

37 M 2020 05592 181866 11, 17,
19, 35, 37

800
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

37 M 2021 07128 181898 37, 39 1290
37 M 2021 07137 181902 35, 37, 41 1296
37 M 2021 07186 181912 37 1304
37 M 2021 07507 181946 37, 44 1372
37 M 2021 07525 181950 35, 36, 37 1377
37 M 2021 05496 181957 35, 37, 41, 42 887
37 M 2016 00263 181972 35, 37, 45 750
37 M 2021 06668 181975 37 1104
37 M 2021 04786 182027 37 863
37 M 2021 07460 182042 35, 37, 39 1359
37 M 2021 07461 182043 35, 37, 39 1360
37 M 2021 03058 182053 9, 11, 35, 37 826
37 M 2021 06972 182056 9, 35, 37,

38, 42
1241

37 M 2021 07631 182089 35, 36, 37 1421
37 M 2021 07752 182104 37, 39, 42 1441
37 M 2021 07763 182105 35, 37, 42 1441
37 M 2021 07725 182117 37 1435
37 M 2021 07322 182165 35, 37 1324
38 M 2021 06735 181476 35, 38,

39, 42, 43
1144

38 M 2021 05614 181314 35, 38, 41 898
38 M 2021 06778 181489 5, 35, 38, 44 1163
38 M 2021 06783 181490 5, 35, 38, 44 1165
38 M 2021 06784 181491 5, 35, 38, 44 1168
38 M 2021 06904 181510 38, 41 1218
38 M 2021 06833 181350 9, 30, 35,

38, 41, 42
1188

38 M 2021 06465 181353 9, 16, 35,
38, 41, 42

994

38 M 2021 06411 181354 9, 16, 35,
38, 41, 42

980

38 M 2021 06678 181366 9, 35, 38,
41, 42, 44

1109

38 M 2020 07006 181576 16, 38, 41 804
38 M 2014 06606 181598 35, 38, 41 737
38 M 2021 06150 181610 9, 16, 35,

38, 41, 42
942

38 M 2018 02678 181620 38, 41 789

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2021 05931 181652 5, 10, 35,
38, 42, 44

919

38 M 2021 06952 181686 16, 35,
38, 41, 42

1234

38 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

38 M 2016 04343 181699 3, 7, 9, 11, 16,
28, 30, 35, 38

778

38 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

811

38 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,
38, 42, 45

1054

38 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,
38, 41, 42

795

38 M 2021 06483 181802 16, 35,
38, 41, 45

1003

38 M 2021 07058 181813 9, 38 1271
38 M 2014 08471 181817 35, 38, 41 742
38 M 2021 06718 181825 28, 35, 38, 41 1128
38 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

38 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

38 M 2021 07175 181841 37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

38 M 2016 03414 181872 9, 35, 38,
39, 42

770

38 M 2021 06469 181876 9, 16, 35,
38, 41, 42

997

38 M 2021 06455 181877 9, 16, 35,
38, 41, 42

989

38 M 2021 06454 181878 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

38 M 2016 07063 181879 16, 35,
38, 41, 42

786

38 M 2016 07062 181880 16, 35,
38, 41, 42

786

38 M 2016 03703 181881 16, 35,
38, 41, 42

771

38 M 2016 01415 181882 16, 35,
38, 41, 42

762
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

38 M 2021 06339 181895 35, 38, 41 971
38 M 2021 06860 181963 16, 35, 38, 41 1199
38 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,

31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

38 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

38 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

38 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

38 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

38 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

38 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

38 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

38 M 2021 07381 182010 38, 44 1352
38 M 2021 07382 182011 38, 44 1352
38 M 2021 06972 182056 9, 35, 37,

38, 42
1241

38 M 2021 07743 182103 9, 38, 41, 42 1440
38 M 2021 07679 182116 35, 38, 41, 43 1430
38 M 2016 04441 182138 16, 35,

38, 40, 41
779

38 M 2016 04440 182139 16, 35,
38, 40, 41

779

38 M 2014 08443 182142 16, 35,
38, 41, 42

741

38 M 2021 07176 182159 38, 42 1303
38 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,

38, 41, 42
1058

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2021 06464 181413 37, 39 994
39 M 2021 06485 181418 4, 6, 7, 8, 9,

11, 19, 37, 39
1007

39 M 2021 06489 181421 9, 11, 35,
39, 42

1010

39 M 2021 06555 181432 16, 35,
39, 41, 43

1035

39 M 2016 01929 181298 39 762
39 M 2021 06597 181443 35, 36,

39, 41, 43
1056

39 M 2021 06598 181444 35, 36,
39, 41, 43

1056

39 M 2021 05846 181303 35, 36,
39, 40, 42

905

39 M 2021 06730 181474 29, 35, 39 1142
39 M 2021 06735 181476 35, 38,

39, 42, 43
1144

39 M 2021 05770 181316 1, 5, 16,
35, 39, 42

901

39 M 2021 05986 181318 39, 43 925
39 M 2016 02280 181323 32, 39, 42 764
39 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,

33, 35, 39, 42
759

39 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,
16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

39 M 2021 06063 181333 35, 39, 41, 43 930
39 M 2021 02705 181334 33, 35,

39, 41, 44
825

39 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,
35, 39, 41, 42

1214

39 M 2021 06895 181335 35, 36, 37,
39, 40, 42

1215

39 M 2021 06333 181343 12, 36, 37, 39 969
39 M 2021 06332 181344 12, 36, 37, 39 968
39 M 2021 04326 181349 29, 31, 35, 39 846
39 M 2021 07039 181545 12, 37, 39 1264
39 M 2021 06957 181358 39 1237
39 M 2021 06848 181360 39 1198
39 M 2021 01398 181554 39, 41 816
39 M 2021 05540 181572 33, 35,

39, 41, 43
889

39 M 2021 05101 181574 35, 39 872
39 M 2021 06891 181577 39, 41, 43 1213
39 M 2021 05026 181590 7, 11, 12,

35, 39
871

39 M 2021 06398 181595 33, 39, 41, 43 978
39 M 2021 06404 181596 33, 39, 41, 43 979
39 M 2016 00365 181645 35, 37, 39, 41 755
39 M 2016 00368 181647 39 756
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

39 M 2021 06470 181701 29, 35, 39, 43 999
39 M 2021 06876 181704 39 1205
39 M 2021 06839 181708 19, 20, 35,

37, 39, 40
1197

39 M 2021 02515 181714 35, 36, 39 824
39 M 2016 01790 181719 33, 35, 39 762
39 M 2021 06586 181730 29, 30,

35, 39, 43
1052

39 M 2021 03866 181750 39 839
39 M 2021 06599 181756 35, 39, 43 1057
39 M 2016 01198 181798 35, 39, 42 758
39 M 2016 06567 181807 39, 41, 43 783
39 M 2021 06421 181811 35, 39, 41 983
39 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

39 M 2021 06439 181826 35, 39 986
39 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

39 M 2021 05002 181833 39, 41, 43 870
39 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 42

784

39 M 2021 07175 181841 37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

39 M 2021 06653 181862 9, 35, 37,
39, 40, 42

1098

39 M 2021 06715 181864 5, 30, 35, 39 1127
39 M 2021 07067 181870 31, 35, 39, 44 1275
39 M 2016 03414 181872 9, 35, 38,

39, 42
770

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

39 M 2021 07061 181888 39, 43 1273
39 M 2021 07128 181898 37, 39 1290
39 M 2021 07151 181905 36, 39, 41, 43 1298
39 M 2021 07163 181908 39 1300
39 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,

32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

39 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,
35, 39, 43, 44

740

39 M 2021 07075 181973 9, 35, 39,
41, 43

1280

39 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

39 M 2021 07308 181986 29, 30, 31, 39 1323
39 M 2021 07309 181987 29, 30, 35, 39 1323
39 M 2021 07314 181988 39 1324
39 M 2021 06596 182017 30, 35,

39, 41, 43
1055

39 M 2020 05998 182020 32, 33,
35, 39, 43

801

39 M 2021 07460 182042 35, 37, 39 1359
39 M 2021 07461 182043 35, 37, 39 1360
39 M 2021 06471 182046 39 999
39 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,

36, 39, 40, 42
1411

39 M 2021 07586 182083 39, 41 1412
39 M 2021 07715 182097 33, 35, 39 1434
39 M 2021 07752 182104 37, 39, 42 1441
39 M 2015 06658 182132 39 749
39 M 2021 06789 182133 39, 43 1170
40 M 2021 06474 181416 16, 25,

28, 35, 40
1001

40 M 2021 06566 181435 30, 40 1043
40 M 2021 06567 181436 37, 40 1045
40 M 2021 05846 181303 35, 36,

39, 40, 42
905

40 M 2021 06703 181470 30, 35, 40 1123
40 M 2021 06854 181499 37, 40, 42 1198
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

40 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,
32, 35, 40, 44

884

40 M 2021 06895 181335 35, 36, 37,
39, 40, 42

1215

40 M 2021 07052 181550 40 1267
40 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

40 M 2021 06702 181632 5, 30, 35,
40, 43

1121

40 M 2018 06745 181662 29, 31, 35,
40, 43, 44

790

40 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

40 M 2021 06839 181708 19, 20, 35,
37, 39, 40

1197

40 M 2016 05089 181716 40, 44 780
40 M 2021 06732 181718 6, 11, 19,

37, 40
1144

40 M 2014 08347 181758 35, 40, 43 740
40 M 2021 04926 181805 11, 40 869
40 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

40 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

40 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

40 M 2021 06653 181862 9, 35, 37,
39, 40, 42

1098

40 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

40 M 2021 07483 181964 29, 35, 40 1369
40 M 2021 07484 181965 29, 35, 40 1370
40 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

40 M 2021 07333 181993 40, 41, 42 1327
40 M 2021 07397 182016 40 1356
40 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,

36, 39, 40, 42
1411

40 M 2016 04441 182138 16, 35,
38, 40, 41

779

40 M 2016 04440 182139 16, 35,
38, 40, 41

779

41 M 2021 06527 181428 41, 43, 44 1025
41 M 2021 06551 181431 36, 41 1034
41 M 2021 06555 181432 16, 35,

39, 41, 43
1035

41 M 2021 06597 181443 35, 36,
39, 41, 43

1056

41 M 2021 06598 181444 35, 36,
39, 41, 43

1056

41 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1062

41 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

41 M 2021 06632 181448 25, 35, 41 1075
41 M 2021 06633 181449 25, 35, 41 1076
41 M 2021 06667 181461 41 1104
41 M 2021 06670 181463 35, 37, 41, 43 1105
41 M 2021 05669 181302 25, 28, 41 899
41 M 2021 06710 181471 41 1126
41 M 2021 06756 181481 35, 41, 42, 44 1152
41 M 2020 08658 181310 41 809
41 M 2021 05614 181314 35, 38, 41 898
41 M 2021 06766 181315 32, 33, 41, 43 1159
41 M 2021 06777 181488 35, 41 1163
41 M 2021 06796 181494 41 1176
41 M 2021 06864 181500 35, 41, 43, 44 1201
41 M 2021 06865 181501 35, 41, 43, 44 1201
41 M 2021 07016 181330 25, 28, 41 1254
41 M 2021 06877 181506 9, 41 1205
41 M 2021 06064 181332 35, 41, 44 931
41 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,

16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

41 M 2021 06063 181333 35, 39, 41, 43 930
41 M 2021 02705 181334 33, 35,

39, 41, 44
825
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,
35, 39, 41, 42

1214

41 M 2021 06904 181510 38, 41 1218
41 M 2021 06906 181511 41 1219
41 M 2021 06907 181512 41 1219
41 M 2021 06909 181513 41 1220
41 M 2016 03452 181342 9, 28, 35,

41, 42
770

41 M 2021 06974 181530 41 1242
41 M 2021 06996 181538 9, 16, 41, 42 1249
41 M 2021 03879 181347 8, 9, 16, 21,

24, 25, 35, 41
840

41 M 2021 06833 181350 9, 30, 35,
38, 41, 42

1188

41 M 2021 07029 181543 41, 44 1262
41 M 2021 00579 181351 25, 35, 41 813
41 M 2021 07030 181544 41, 44 1263
41 M 2021 06465 181353 9, 16, 35,

38, 41, 42
994

41 M 2021 07047 181546 41, 43, 44 1265
41 M 2021 07049 181548 35, 41 1266
41 M 2021 06411 181354 9, 16, 35,

38, 41, 42
980

41 M 2021 06678 181366 9, 35, 38,
41, 42, 44

1109

41 M 2021 06682 181367 9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

41 M 2021 06918 181375 16, 18, 21,
25, 35, 41

1221

41 M 2021 06143 181381 41 942
41 M 2014 07984 181382 41, 44 738
41 M 2021 01553 181383 35, 36, 41 822
41 M 2021 01398 181554 39, 41 816
41 M 2021 05513 181556 16, 35,

37, 41, 42
888

41 M 2021 06559 181563 41, 43 1040
41 M 2021 07055 181567 35, 41 1268
41 M 2021 05540 181572 33, 35,

39, 41, 43
889

41 M 2021 05365 181573 41 881
41 M 2020 07006 181576 16, 38, 41 804
41 M 2021 06891 181577 39, 41, 43 1213
41 M 2021 05772 181579 41, 45 903
41 M 2021 05318 181582 41 878
41 M 2021 06398 181595 33, 39, 41, 43 978
41 M 2021 06404 181596 33, 39, 41, 43 979
41 M 2014 06606 181598 35, 38, 41 737
41 M 2019 03984 181601 5, 16, 41, 44 793
41 M 2021 06150 181610 9, 16, 35,

38, 41, 42
942

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 06540 181613 9, 35, 41, 42 1030
41 M 2018 02678 181620 38, 41 789
41 M 2017 03384 181621 35, 41 789
41 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

41 M 2014 08231 181633 41 739
41 M 2016 00358 181642 35, 37, 41 753
41 M 2016 00360 181643 35, 37, 41 754
41 M 2016 00363 181644 35, 37, 41 754
41 M 2016 00365 181645 35, 37, 39, 41 755
41 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,

35, 37, 41, 42
755

41 M 2021 06898 181650 16, 41 1216
41 M 2021 06484 181671 3, 8, 11,

35, 41, 44
1004

41 M 2016 02414 181675 35, 41 765
41 M 2021 03774 181676 41 837
41 M 2016 01340 181679 9, 16, 35, 41 760
41 M 2021 04801 181680 41 863
41 M 2021 06952 181686 16, 35,

38, 41, 42
1234

41 M 2021 03604 181687 41, 42 836
41 M 2016 02128 181689 29, 30, 32,

41, 42, 43
763

41 M 2016 02129 181690 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

41 M 2020 04269 181695 41 798
41 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

41 M 2018 07161 181706 41 791
41 M 2021 06107 181709 41 938
41 M 2021 07070 181710 9, 16, 35,

41, 43
1277

41 M 2021 05988 181713 41, 44, 45 925
41 M 2021 07069 181715 9, 16, 35,

41, 43
1275

41 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

811

41 M 2016 01038 181736 41 757
41 M 2016 01039 181737 41 757
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Clase NISA pag.

41 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,
34, 36, 41, 43

761

41 M 2021 06753 181743 16, 27, 41 1150
41 M 2016 05746 181749 41 781
41 M 2021 06490 181755 35, 41, 43, 45 1011
41 M 2021 06963 181757 14, 35, 41 1240
41 M 2016 06203 181759 41, 43 782
41 M 2021 07003 181760 41 1250
41 M 2016 02814 181762 16, 35, 41, 42 767
41 M 2021 04644 181768 41 860
41 M 2014 01943 181769 25, 30, 41 737
41 M 2014 02269 181770 16, 25, 28, 41 737
41 M 2021 06725 181776 35, 41 1138
41 M 2021 06533 181779 41, 43 1028
41 M 2015 06328 181781 41 748
41 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,

38, 41, 42
795

41 M 2021 06636 181796 36, 41 1078
41 M 2020 01557 181797 9, 35, 41 798
41 M 2021 06483 181802 16, 35,

38, 41, 45
1003

41 M 2021 06697 181806 41, 43 1119
41 M 2016 06567 181807 39, 41, 43 783
41 M 2021 06421 181811 35, 39, 41 983
41 M 2016 02858 181816 35, 41 768
41 M 2014 08471 181817 35, 38, 41 742
41 M 2015 06865 181818 41 750
41 M 2021 06718 181825 28, 35, 38, 41 1128
41 M 2016 02135 181827 35, 41,

42, 44, 45
764

41 M 2021 06197 181828 35, 41 951
41 M 2021 06612 181831 9, 41 1061
41 M 2021 05002 181833 39, 41, 43 870
41 M 2016 02887 181835 41, 43 768
41 M 2021 03237 181839 41 830
41 M 2021 03779 181840 9, 14, 16,

35, 41
838

41 M 2021 07175 181841 37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

41 M 2021 04699 181843 9, 16, 28,
35, 41, 42

861

41 M 2021 05413 181849 41 883
41 M 2016 01376 181865 35, 41 761
41 M 2021 06729 181868 41, 44 1142
41 M 2016 06161 181873 41 782
41 M 2021 06469 181876 9, 16, 35,

38, 41, 42
997

41 M 2021 06455 181877 9, 16, 35,
38, 41, 42

989

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 06454 181878 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

41 M 2016 07063 181879 16, 35,
38, 41, 42

786

41 M 2016 07062 181880 16, 35,
38, 41, 42

786

41 M 2016 03703 181881 16, 35,
38, 41, 42

771

41 M 2016 01415 181882 16, 35,
38, 41, 42

762

41 M 2016 03865 181883 41, 45 772
41 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

41 M 2021 06217 181892 41 951
41 M 2021 06339 181895 35, 38, 41 971
41 M 2021 03920 181896 41 842
41 M 2021 07137 181902 35, 37, 41 1296
41 M 2021 07151 181905 36, 39, 41, 43 1298
41 M 2021 07178 181911 41 1303
41 M 2021 07248 181922 41 1311
41 M 2021 07448 181932 41 1357
41 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,

41, 42, 43, 44
794

41 M 2021 07478 181941 41 1368
41 M 2021 07524 181949 35, 41 1376
41 M 2021 07542 181955 9, 16, 25, 28,

30, 35, 41
1393

41 M 2021 05496 181957 35, 37, 41, 42 887
41 M 2021 06860 181963 16, 35, 38, 41 1199
41 M 2021 07100 181968 41 1289
41 M 2021 07071 181969 41 1279
41 M 2021 07075 181973 9, 35, 39,

41, 43
1280

41 M 2021 06534 181976 41 1029
41 M 2021 06671 181977 41 1107
41 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

41 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320
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41 M 2021 07333 181993 40, 41, 42 1327
41 M 2021 07361 181997 35, 41, 42 1331
41 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,

31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

41 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

41 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

41 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

41 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

41 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

41 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

41 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

41 M 2021 07376 182008 35, 41 1352
41 M 2021 06665 182009 41, 43 1103
41 M 2021 07383 182012 28, 35, 41 1353
41 M 2021 06596 182017 30, 35,

39, 41, 43
1055

41 M 2021 04813 182025 41, 45 865
41 M 2021 06940 182028 16, 25, 28, 41 1230
41 M 2021 07134 182029 41 1295
41 M 2016 03039 182035 41 769
41 M 2016 03038 182036 35, 41 769
41 M 2016 05012 182039 35, 41 779
41 M 2021 07458 182045 41, 43, 44 1358
41 M 2021 07158 182055 41, 45 1300
41 M 2015 06171 182057 16, 35, 41, 42 746
41 M 2015 06172 182058 16, 35, 41, 42 746
41 M 2015 06173 182059 16, 35, 41, 42 747
41 M 2015 06174 182060 16, 35, 41, 42 747
41 M 2015 06175 182061 16, 35, 41, 42 747
41 M 2021 04804 182062 41 864
41 M 2021 07552 182064 41 1400
41 M 2021 07554 182065 41 1400
41 M 2021 07555 182066 41 1401
41 M 2021 07556 182067 41 1401
41 M 2021 07557 182068 41 1401
41 M 2021 07558 182069 41 1401

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 07560 182070 41 1401
41 M 2021 07561 182071 41 1402
41 M 2021 07585 182082 35, 41, 42 1412
41 M 2021 07586 182083 39, 41 1412
41 M 2021 07713 182096 41 1434
41 M 2021 07743 182103 9, 38, 41, 42 1440
41 M 2021 07784 182108 28, 41, 42 1449
41 M 2021 07800 182112 41 1451
41 M 2021 07679 182116 35, 38, 41, 43 1430
41 M 2021 06589 182121 5, 41, 44 1054
41 M 2021 03565 182126 41 835
41 M 2020 07300 182127 41 806
41 M 2019 03202 182134 41 792
41 M 2021 07059 182135 41 1272
41 M 2020 04279 182136 41, 43 799
41 M 2016 04441 182138 16, 35,

38, 40, 41
779

41 M 2016 04440 182139 16, 35,
38, 40, 41

779

41 M 2014 08443 182142 16, 35,
38, 41, 42

741

41 M 2021 07032 182147 41 1263
41 M 2014 08448 182151 16, 35, 41 741
41 M 2021 00292 182161 10, 35, 41 811
41 M 2021 06979 182162 41 1243
41 M 2021 04542 182164 3, 5, 10,

41, 44
856

41 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,
38, 41, 42

1058

42 M 2021 06489 181421 9, 11, 35,
39, 42

1010

42 M 2021 04116 181294 42 845
42 M 2021 06929 181296 42 1226
42 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,

41, 42, 43, 44
1062

42 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

42 M 2021 06635 181450 9, 42 1077
42 M 2021 05549 181301 14, 18, 20,

25, 35, 42
889

42 M 2021 06672 181464 20, 42 1107
42 M 2021 05846 181303 35, 36,

39, 40, 42
905

42 M 2021 05848 181304 25, 35, 42 913
42 M 2021 06735 181476 35, 38,

39, 42, 43
1144

42 M 2021 06756 181481 35, 41, 42, 44 1152
42 M 2021 05770 181316 1, 5, 16,

35, 39, 42
901

42 M 2021 06924 181317 12, 35, 37, 42 1223
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42 M 2021 06820 181322 9, 29, 30,
32, 42, 43

1184

42 M 2016 02280 181323 32, 39, 42 764
42 M 2021 06854 181499 37, 40, 42 1198
42 M 2021 06869 181504 42 1203
42 M 2016 01336 181329 16, 29, 30, 32,

33, 35, 39, 42
759

42 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,
16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

42 M 2021 06893 181508 42 1214
42 M 2021 06894 181509 16, 25, 28,

35, 39, 41, 42
1214

42 M 2021 06895 181335 35, 36, 37,
39, 40, 42

1215

42 M 2021 06934 181517 9, 35, 36, 42 1228
42 M 2021 05914 181340 35, 42 918
42 M 2016 03452 181342 9, 28, 35,

41, 42
770

42 M 2021 06962 181527 14, 35, 42 1237
42 M 2021 06986 181534 37, 42 1247
42 M 2021 06989 181536 37, 42 1248
42 M 2021 06996 181538 9, 16, 41, 42 1249
42 M 2021 06833 181350 9, 30, 35,

38, 41, 42
1188

42 M 2021 06465 181353 9, 16, 35,
38, 41, 42

994

42 M 2021 06411 181354 9, 16, 35,
38, 41, 42

980

42 M 2021 06678 181366 9, 35, 38,
41, 42, 44

1109

42 M 2021 06682 181367 9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

42 M 2021 06434 181380 42 985
42 M 2021 05513 181556 16, 35,

37, 41, 42
888

42 M 2021 06150 181610 9, 16, 35,
38, 41, 42

942

42 M 2021 06540 181613 9, 35, 41, 42 1030
42 M 2021 06543 181627 42 1032
42 M 2021 06226 181634 42 952
42 M 2016 00367 181646 9, 16, 19, 24,

35, 37, 41, 42
755

42 M 2021 04351 181648 37, 42 847
42 M 2021 05931 181652 5, 10, 35,

38, 42, 44
919

42 M 2021 06649 181681 35, 36, 37, 42 1096
42 M 2021 06952 181686 16, 35,

38, 41, 42
1234

42 M 2021 03604 181687 41, 42 836

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2016 02128 181689 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

42 M 2016 02129 181690 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

42 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

42 M 2021 06535 181703 36, 42 1029
42 M 2021 06834 181717 9, 42 1189
42 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
811

42 M 2016 06136 181734 20, 35, 42 781
42 M 2016 02814 181762 16, 35, 41, 42 767
42 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,

38, 42, 45
1054

42 M 2020 00708 181786 9, 28, 35, 36,
38, 41, 42

795

42 M 2016 01198 181798 35, 39, 42 758
42 M 2021 07520 181799 6, 19, 37, 42 1374
42 M 2021 07521 181800 37, 42 1375
42 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

42 M 2016 02135 181827 35, 41,
42, 44, 45

764

42 M 2016 06888 181829 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

42 M 2016 06889 181837 4, 7, 9, 11,
35, 36, 37,

38, 39, 40, 42

784

42 M 2021 07175 181841 37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

42 M 2021 04699 181843 9, 16, 28,
35, 41, 42

861

42 M 2021 04941 181846 9, 42 869
42 M 2021 06629 181861 20, 24, 27, 42 1075
42 M 2021 06653 181862 9, 35, 37,

39, 40, 42
1098

42 M 2021 06720 181867 42 1128
42 M 2021 07113 181871 35, 42 1289
42 M 2016 03414 181872 9, 35, 38,

39, 42
770
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42 M 2021 06469 181876 9, 16, 35,
38, 41, 42

997

42 M 2021 06455 181877 9, 16, 35,
38, 41, 42

989

42 M 2021 06454 181878 9, 16, 35,
38, 41, 42

987

42 M 2016 07063 181879 16, 35,
38, 41, 42

786

42 M 2016 07062 181880 16, 35,
38, 41, 42

786

42 M 2016 03703 181881 16, 35,
38, 41, 42

771

42 M 2016 01415 181882 16, 35,
38, 41, 42

762

42 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

42 M 2021 06487 181886 9, 16, 35, 42 1009
42 M 2021 07218 181917 35, 36, 42, 45 1309
42 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,

41, 42, 43, 44
794

42 M 2021 07527 181952 9, 35, 42 1383
42 M 2021 05496 181957 35, 37, 41, 42 887
42 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

42 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

42 M 2021 07333 181993 40, 41, 42 1327
42 M 2021 07361 181997 35, 41, 42 1331
42 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,

31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

42 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

42 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340

42 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

42 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

42 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

42 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

42 M 2021 07687 182019 35, 42 1432
42 M 2016 06895 182038 36, 42 785
42 M 2021 07083 182050 9, 42 1281
42 M 2021 06972 182056 9, 35, 37,

38, 42
1241

42 M 2015 06171 182057 16, 35, 41, 42 746
42 M 2015 06172 182058 16, 35, 41, 42 746
42 M 2015 06173 182059 16, 35, 41, 42 747
42 M 2015 06174 182060 16, 35, 41, 42 747
42 M 2015 06175 182061 16, 35, 41, 42 747
42 M 2021 07584 182081 4, 7, 9, 35,

36, 39, 40, 42
1411

42 M 2021 07585 182082 35, 41, 42 1412
42 M 2021 07739 182102 35, 42 1440
42 M 2021 07743 182103 9, 38, 41, 42 1440
42 M 2021 07752 182104 37, 39, 42 1441
42 M 2021 07763 182105 35, 37, 42 1441
42 M 2021 07780 182107 35, 42 1447
42 M 2021 07784 182108 28, 41, 42 1449
42 M 2021 07286 182128 21, 25, 27,

28, 35, 42
1317

42 M 2021 05972 182130 9, 42 923
42 M 2021 07539 182141 9, 35, 42 1389
42 M 2014 08443 182142 16, 35,

38, 41, 42
741

42 M 2021 06826 182144 42 1185
42 M 2021 06831 182145 42 1187
42 M 2021 06829 182146 42 1186
42 M 2021 06862 182158 9, 35, 36, 42 1199
42 M 2021 07176 182159 38, 42 1303
42 M 2015 05559 182166 36, 42, 45 744
42 M 2021 06601 182167 3, 9, 16, 35,

38, 41, 42
1058

43 M 2021 06527 181428 41, 43, 44 1025
43 M 2021 06529 181429 32, 33, 35, 43 1027
43 M 2021 06555 181432 16, 35,

39, 41, 43
1035

43 M 2021 04991 181297 30, 35, 43 870
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43 M 2021 06574 181439 43 1049
43 M 2021 06577 181440 43 1050
43 M 2021 06597 181443 35, 36,

39, 41, 43
1056

43 M 2021 06598 181444 35, 36,
39, 41, 43

1056

43 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1062

43 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

43 M 2021 06623 181447 29, 43 1073
43 M 2021 06647 181456 43 1096
43 M 2021 05436 181300 30, 35, 43 886
43 M 2021 06670 181463 35, 37, 41, 43 1105
43 M 2021 06681 181465 30, 43 1110
43 M 2021 06686 181468 29, 30, 35, 43 1113
43 M 2021 06735 181476 35, 38,

39, 42, 43
1144

43 M 2021 06055 181308 35, 43 929
43 M 2021 06766 181315 32, 33, 41, 43 1159
43 M 2021 05986 181318 39, 43 925
43 M 2021 06698 181319 32, 43 1120
43 M 2021 06810 181320 43 1183
43 M 2021 06813 181321 43 1183
43 M 2021 06820 181322 9, 29, 30,

32, 42, 43
1184

43 M 2021 06864 181500 35, 41, 43, 44 1201
43 M 2021 06865 181501 35, 41, 43, 44 1201
43 M 2021 06063 181333 35, 39, 41, 43 930
43 M 2021 06930 181516 43 1227
43 M 2021 06931 181518 43 1227
43 M 2021 06959 181526 30, 35, 43 1237
43 M 2021 07047 181546 41, 43, 44 1265
43 M 2021 07048 181547 43 1265
43 M 2021 05510 181355 43 888
43 M 2021 06473 181364 30, 35, 43 1000
43 M 2021 06545 181365 30, 32, 43 1032
43 M 2021 06828 181384 43 1186
43 M 2021 06559 181563 41, 43 1040
43 M 2021 05540 181572 33, 35,

39, 41, 43
889

43 M 2021 06891 181577 39, 41, 43 1213
43 M 2021 05925 181581 43 918
43 M 2021 05362 181584 7, 9, 11, 29,

30, 32, 35, 43
879

43 M 2021 06398 181595 33, 39, 41, 43 978
43 M 2021 06404 181596 33, 39, 41, 43 979
43 M 2021 05303 181600 43 878
43 M 2016 01820 181604 30, 43 762
43 M 2020 05819 181622 30, 43 801

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,
32, 35, 40,
41, 43, 44

756

43 M 2021 06702 181632 5, 30, 35,
40, 43

1121

43 M 2021 06337 181636 30, 43 970
43 M 2021 01618 181638 43 822
43 M 2021 05973 181654 43 924
43 M 2018 06745 181662 29, 31, 35,

40, 43, 44
790

43 M 2021 06788 181674 43 1170
43 M 2021 06956 181688 43 1236
43 M 2016 02128 181689 29, 30, 32,

41, 42, 43
763

43 M 2016 02129 181690 29, 30, 32,
41, 42, 43

763

43 M 2014 08137 181691 43 739
43 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

43 M 2021 06470 181701 29, 35, 39, 43 999
43 M 2021 07070 181710 9, 16, 35,

41, 43
1277

43 M 2021 07069 181715 9, 16, 35,
41, 43

1275

43 M 2021 06458 181725 30, 43 991
43 M 2021 05825 181727 43 904
43 M 2021 06586 181730 29, 30,

35, 39, 43
1052

43 M 2021 00392 181735 43 812
43 M 2021 00499 181738 30, 43 812
43 M 2016 01396 181739 14, 30, 32, 33,

34, 36, 41, 43
761

43 M 2015 06672 181741 43 749
43 M 2021 06324 181751 43 968
43 M 2021 06517 181753 43 1023
43 M 2021 06490 181755 35, 41, 43, 45 1011
43 M 2021 06599 181756 35, 39, 43 1057
43 M 2014 08347 181758 35, 40, 43 740
43 M 2016 06203 181759 41, 43 782
43 M 2021 06533 181779 41, 43 1028
43 M 2021 06697 181806 41, 43 1119
43 M 2016 06567 181807 39, 41, 43 783
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43 M 2021 05971 181808 43 923
43 M 2016 04255 181809 35, 43 777
43 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

43 M 2021 05002 181833 39, 41, 43 870
43 M 2021 07022 181834 30, 43 1257
43 M 2016 02887 181835 41, 43 768
43 M 2021 03531 181844 30, 35, 43 833
43 M 2021 04952 181847 43 869
43 M 2021 05405 181848 43 882
43 M 2021 06412 181852 29, 31, 43 982
43 M 2021 06661 181884 43 1102
43 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

43 M 2021 07061 181888 39, 43 1273
43 M 2021 07151 181905 36, 39, 41, 43 1298
43 M 2021 07462 181934 43 1361
43 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,

41, 42, 43, 44
794

43 M 2021 04122 181960 43 845
43 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,

35, 39, 43, 44
740

43 M 2021 07075 181973 9, 35, 39,
41, 43

1280

43 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

43 M 2021 03878 181981 43, 44 840
43 M 2021 07306 181984 21, 30, 43 1322
43 M 2021 07307 181985 43 1323
43 M 2021 07327 181990 29, 35, 43 1326
43 M 2021 06665 182009 41, 43 1103
43 M 2021 07387 182014 43 1355
43 M 2021 06596 182017 30, 35,

39, 41, 43
1055

43 M 2020 05998 182020 32, 33,
35, 39, 43

801

43 M 2021 06491 182030 43 1011
43 M 2021 07458 182045 41, 43, 44 1358
43 M 2021 07563 182075 29, 43 1402

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2021 07574 182078 43 1410
43 M 2021 07663 182093 43 1430
43 M 2021 07717 182098 43 1435
43 M 2021 07679 182116 35, 38, 41, 43 1430
43 M 2021 07023 182122 7, 9, 11,

16, 21, 30,
32, 35, 43

1258

43 M 2021 07024 182123 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1260

43 M 2021 06622 182124 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43

1071

43 M 2021 06789 182133 39, 43 1170
43 M 2020 04279 182136 41, 43 799
43 M 2021 06392 182160 43 978
44 M 2021 06467 181414 44 996
44 M 2021 06527 181428 41, 43, 44 1025
44 M 2021 06614 181445 32, 33, 35,

41, 42, 43, 44
1062

44 M 2021 06615 181446 32, 33, 35,
41, 42, 43, 44

1066

44 M 2021 06691 181467 31, 35, 44 1115
44 M 2021 06756 181481 35, 41, 42, 44 1152
44 M 2021 06169 181313 44 943
44 M 2021 06778 181489 5, 35, 38, 44 1163
44 M 2021 06783 181490 5, 35, 38, 44 1165
44 M 2021 06784 181491 5, 35, 38, 44 1168
44 M 2021 06864 181500 35, 41, 43, 44 1201
44 M 2021 06865 181501 35, 41, 43, 44 1201
44 M 2021 05425 181331 5, 29, 30, 31,

32, 35, 40, 44
884

44 M 2021 06064 181332 35, 41, 44 931
44 M 2021 06889 181507 1, 3, 5, 10,

16, 35, 39,
41, 42, 44

1209

44 M 2021 02705 181334 33, 35,
39, 41, 44

825

44 M 2021 06109 181345 1, 5, 31, 44 939
44 M 2021 06101 181346 1, 5, 31, 44 938
44 M 2021 06981 181531 35, 44 1244
44 M 2021 06985 181533 35, 44 1246
44 M 2021 07018 181542 44 1256
44 M 2021 07029 181543 41, 44 1262
44 M 2021 07030 181544 41, 44 1263
44 M 2021 07047 181546 41, 43, 44 1265
44 M 2021 07050 181549 35, 36, 37, 44 1266
44 M 2021 06505 181359 35, 44 1021
44 M 2021 06678 181366 9, 35, 38,

41, 42, 44
1109
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2021 06682 181367 9, 10, 35,
41, 42, 44

1111

44 M 2021 06900 181373 44 1218
44 M 2014 07984 181382 41, 44 738
44 M 2021 04534 181559 35, 44 854
44 M 2021 06878 181560 44 1206
44 M 2021 07094 181566 3, 35, 44 1285
44 M 2021 06100 181568 1, 5, 31, 44 937
44 M 2021 06442 181580 44 986
44 M 2019 03984 181601 5, 16, 41, 44 793
44 M 2016 00991 181630 29, 30, 31,

32, 35, 40,
41, 43, 44

756

44 M 2021 03461 181640 44 832
44 M 2021 05931 181652 5, 10, 35,

38, 42, 44
919

44 M 2018 06745 181662 29, 31, 35,
40, 43, 44

790

44 M 2021 05901 181663 44 917
44 M 2021 06484 181671 3, 8, 11,

35, 41, 44
1004

44 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

44 M 2019 06399 181711 44 794
44 M 2021 05988 181713 41, 44, 45 925
44 M 2016 05089 181716 40, 44 780
44 M 2021 06463 181732 44 994
44 M 2021 06186 181747 3, 5, 21,

35, 44
947

44 M 2021 06182 181748 3, 5, 21,
35, 44

945

44 M 2021 05955 181766 3, 21, 35, 44 922
44 M 2021 05956 181767 3, 21, 35, 44 922
44 M 2021 03409 181787 5, 10, 44 832
44 M 2021 05349 181792 44 878
44 M 2021 05028 181793 44 872
44 M 2021 05345 181794 44 878
44 M 2021 06155 181810 5, 10, 44 943
44 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2016 02135 181827 35, 41,
42, 44, 45

764

44 M 2021 06800 181830 5, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 18,
20, 21, 22,

25, 28, 35, 44

1176

44 M 2021 06431 181854 5, 35, 44 984
44 M 2021 06729 181868 41, 44 1142
44 M 2021 07067 181870 31, 35, 39, 44 1275
44 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

44 M 2021 05912 181887 44 918
44 M 2021 07447 181931 3, 5, 8, 11,

21, 35, 44
1356

44 M 2019 05866 181935 21, 33, 35,
41, 42, 43, 44

794

44 M 2021 07477 181940 1, 29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 39, 44

1365

44 M 2021 07482 181942 44, 45 1369
44 M 2021 07507 181946 37, 44 1372
44 M 2021 05698 181958 44 900
44 M 2014 08411 181962 31, 32, 33,

35, 39, 43, 44
740

44 M 2021 07297 181979 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1318

44 M 2021 07298 181980 1, 7, 9, 16,
29, 31, 35,
41, 42, 44

1320

44 M 2021 03878 181981 43, 44 840
44 M 2021 07367 182000 1, 5, 7, 9, 16,

31, 35, 38,
41, 42, 44

1336

44 M 2021 07369 182001 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1338

44 M 2021 07370 182002 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1340
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2021 07371 182003 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1342

44 M 2021 07372 182004 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1344

44 M 2021 07373 182005 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1346

44 M 2021 07374 182006 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1348

44 M 2021 07375 182007 1, 5, 7, 9, 16,
31, 35, 38,
41, 42, 44

1350

44 M 2021 07381 182010 38, 44 1352
44 M 2021 07382 182011 38, 44 1352
44 M 2016 02543 182037 35, 44 766
44 M 2021 07458 182045 41, 43, 44 1358
44 M 2021 07567 182077 44 1409
44 M 2021 07614 182085 8, 21, 25,

35, 44
1417

44 M 2021 07616 182086 8, 21, 25,
35, 44

1418

44 M 2021 07622 182088 44 1421
44 M 2021 07688 182094 44 1432
44 M 2021 07501 182115 44 1372
44 M 2021 06589 182121 5, 41, 44 1054
44 M 2015 05964 182125 35, 44 745
44 M 2021 04542 182164 3, 5, 10,

41, 44
856

45 M 2021 06761 181483 45 1153
45 M 2021 06767 181485 45 1159
45 M 2021 06867 181502 45 1202
45 M 2021 07226 181378 45 1310
45 M 2021 05772 181579 41, 45 903
45 M 2016 00278 181698 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

751

45 M 2021 05988 181713 41, 44, 45 925
45 M 2021 00024 181722 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
811

45 M 2021 07305 181731 45 1321

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2021 06490 181755 35, 41, 43, 45 1011
45 M 2021 06591 181774 9, 25, 35, 36,

38, 42, 45
1054

45 M 2021 06483 181802 16, 35,
38, 41, 45

1003

45 M 2016 01107 181814 45 758
45 M 2021 05583 181815 18, 29, 31,

35, 39, 40,
42, 43, 44, 45

896

45 M 2021 05845 181821 45 904
45 M 2016 02135 181827 35, 41,

42, 44, 45
764

45 M 2021 07175 181841 37, 38, 39,
41, 42, 45

1302

45 M 2016 03865 181883 41, 45 772
45 M 2016 08291 181885 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

787

45 M 2021 06879 181893 45 1206
45 M 2021 07218 181917 35, 36, 42, 45 1309
45 M 2021 07238 181920 45 1310
45 M 2021 07272 181926 45 1316
45 M 2021 07273 181927 45 1316
45 M 2021 07482 181942 44, 45 1369
45 M 2021 07486 181943 45 1370
45 M 2021 07767 181947 45 1446
45 M 2016 00263 181972 35, 37, 45 750
45 M 2021 07351 181994 45 1328
45 M 2021 04813 182025 41, 45 865
45 M 2021 07638 182031 45 1423
45 M 2021 07636 182032 45 1423
45 M 2021 07634 182033 45 1423
45 M 2021 07158 182055 41, 45 1300
45 M 2015 05559 182166 36, 42, 45 744



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI

- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională
- retrageri licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor
- modificări licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor 
- eliminări drepturi în rem înscrise în Registrul Naţional 
  al mărcilor
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

004761
003060

MILTON NEWCO, IMMEUBLE
LE SAINT LOUIS, 9
RUE MARCEL SEMBAT,
CHANTENAY, NANTES,
44100, FRANȚA

MILTON
INTERNATIONAL,
IMMEUBLE LE SAINT
LOUIS, 9 RUE MARCEL
SEMBAT, CHANTENAY,
NANTES, 44100,
FRANȚA

07/1996

026719
018899

OASIS SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD., 2-7-1,
NIHONBASHI, CHUO-
KU, TOKYO 103-6020,
JAPONIA

SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED,
2-7-1, NIHONBASHI,
CHUO-KU, TOKYO
103-6020, JAPONIA

12/1995

036887
025646

10/1997

046096
032577

MUSCATEL SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVĂNTULUI
NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A,
STR. AVĂNTULUI NR.12,
JUDETUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

06/1999

050878
036973

SOCIETATEA DE
INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA, STR.
NICOLAE IORGA NR. 2,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500057, ROMANIA

TRANSILVANIA
INVESTMENTS
ALLIANCE S.A., STR.
NICOLAE IORGA NR. 2,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500057, ROMANIA

05/2000

051623
036726

CRYOLIFE CRYOLIFE INC, 1655
ROBERTS BOULEVARD,
N W, 30144 KENNESAW,
GEORGIA, GEORGIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

ARTIVION, INC., 1655
ROBERTS BOULEVARD,
N W, 30144 KENNESAW,
GEORGIA, GEORGIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2000

M 2000
00344
040907

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVĂNTULUI
NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVĂNTULUI NR.12,
JUDETUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

11/2000

M 2000
00349
048520

MIORITA SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVĂNTULUI
NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVĂNTULUI NR.12,
JUDETUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

04/2002

1593

GOLDEN DE ODOBESTI SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÎNTULUI
NR. 12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
5300, ROMANIA

BECIUL DOMNESC
S.A., STR. AVÎNTULUI
NR. 12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
5300, ROMANIA

SOCIETATEA 
DE INVESTITII 
FINANCIARE 
TRANSILVANIA
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marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2000
00350
044806

VRANCEA SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVĂNTULUI
NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVĂNTULUI NR.12,
JUDETUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

08/2001

M 2000
01527
042338

PROLES PONTICA SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 5300,
VRANCEA, ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 5300,
VRANCEA, ROMANIA

03/2001

M 2001
02847
051076

BECIUL DOMNESC SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVĂNTULUI
NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVĂNTULUI NR.12,
JUDETUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

11/2002

M 2002
01453
051457

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2002

M 2002
02376
051947

HAN HAN BUROGERATE
GMBH & CO KG, 2,
DAIMLERSTRASSE,
HERFORD, D-32051,
GERMANIA

HAN GmbH & Co KG,
2, DAIMLERSTRASSE,
HERFORD, D-32051,
GERMANIA

01/2003

M 2002
04129
052668

FIELDER SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD, 2-7-1,
NIHONBASHI, CHUO-
KU, TOKYO 103-6020,
JAPONIA

SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED,
2-7-1, NIHONBASHI,
CHUO-KU, TOKYO
103-6020, JAPONIA

03/2003

M 2002
05035
053178

PRAHOVA VALLEY THE ICONIC ESTATE
SA, STR. GĂGENI NR.
92, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 SA, STR. GĂGENI
NR. 92, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100137, PRAHOVA,
ROMANIA

05/2003

M 2003
05970
057845

ALCOSAN SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 5300,
VRANCEA, ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 5300,
VRANCEA, ROMANIA

04/2004

POVEŞTIRI 
ADEVĂRATE

1594
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depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2005
07462
070520

VINCON VRANCEA JAD SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 5300,
VRANCEA, ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 5300,
VRANCEA, ROMANIA

03/2006

M 2012
00798
120586

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
01818
121510

ACASA GOLD SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
01967
120214

BinderBubi SC DAFORA TURISM
SA, STR. PIAŢA REGELE
FERDINAND I NR. 22,
MEDIAŞ, 551002, SIBIU,
ROMANIA

SC BINDERBUBI
TURISM SA, STR. PIAŢA
REGELE FERDINAND I
NR. 22, MEDIAŞ, 551002,
SIBIU, ROMANIA

10/2012

M 2012
01968
120215

Traube SC DAFORA TURISM
SA, STR. PIAŢA REGELE
FERDINAND I NR. 22,
MEDIAŞ, 551002, SIBIU,
ROMANIA

SC BINDERBUBI
TURISM SA, STR. PIAŢA
REGELE FERDINAND I
NR. 22, MEDIAŞ, 551002,
SIBIU, ROMANIA

10/2012

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

08/2012

M 2012
02020
119765

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

08/2012

M 2012
02021
120216

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

10/2012

PRO TV 
INTERNATIONAL

VINCON VRANCEA 
MADAME ROSE

VINCON VRANCEA 
ROSE VERITE

VINCON VRANCEA 
ROSE MON AMOUR

M 2012
02019
119764

1595
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Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2012
02133
120628

ACASA GOLD SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
02284
121291

AICI E LUMEA TA! SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02369
123309

KRESKOVA SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

SC ALEXANDRION
SABER DISTILLERIES
1789 SRL, SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

03/2013

M 2012
02693
121021

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

11/2012

M 2012
03457
121617

AERIA SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

ADEPLAST SRL, STR.
ADEPLAST, NR. 164A,
SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03459
121618

AERIA STONE SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

ADEPLAST SRL, STR.
ADEPLAST, NR. 164A,
SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03461
121619

AERIA PLAST SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

ADEPLAST SRL, STR.
ADEPLAST, NR. 164A,
SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

VINCON VRANCEA 
- BECIUL DOMNESC 
UN CARACTER 
APARTE !

1596
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M 2012
03470
121682

PORUS X SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

ADEPLAST SRL, STR.
ADEPLAST, NR. 164A,
SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

12/2012

M 2012
04561
122462

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

01/2013

M 2012
05081
122890

TRIUMPF SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

02/2013

M 2012
05167
123154

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

03/2013

M 2012
05853
133113

PP-V STABILIZATOR SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

ADEPLAST SRL, STR.
ADEPLAST NR. 164A,
SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2014

M 2013
04944
128136

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

02/2014

M 2013
08353
130912

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
BUCOV, SAT PLEASA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PRAHOVA, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

SC ALEXANDRION
SABER DISTILLERIES
1789 SRL, BUCOV, SAT
PLEASA, JUDEŢUL
PRAHOVA, PRAHOVA,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

06/2014

BECIUL DOMNESC
UN  CARACTER 
APARTE, UN MOMENT 
APARTE!

BECIUL DOMNESC 
GRAND RESERVE

KRESKOVA 
Pure Product

ROSE VERITE Flamingo
se naste alba, abia dupa
doi ani ajunge sa fie roz. 
Pentru multi dintre noi, 
ramane un mister 
al naturii, insa pentru 
toti frumusetea 
adevarata ascunde 
mistere.

1597
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M 2013
08413
130810

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

06/2014

M 2014
01489
132022

DOI COCOSI - VINCON
ROMANIA

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

09/2014

M 2014
01490
132023

DOI COCOSI - VINCON SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

09/2014

M 2014
01733
132024

CIOCARLIA SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

09/2014

M 2014
07141
154837

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
B-DUL POLIGRAFIEI
NR. 1C, CLĂDIREA ANA
HOLDING, ET. 2, SALA
CR2,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2018

M 2014
08219
138713

everest SC COMPLET ELECTRO
SERV SA, STR.
OLTENIEI NR. 22,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

SC DESPEC
INTERNATIONAL
SA, STR. OLTENIEI
NR. 22, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

10/2015

M 2014
08220
136689

Simbio SC COMPLET ELECTRO
SERV SA, STR.
OLTENIEI NR. 22,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

SC DESPEC
INTERNATIONAL
SA, STR. OLTENIEI
NR. 22, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

06/2015

VINCON 
BECIUL DOMNESC 
GRAND RESERVE

1598

VORTEX SC COMPLET ELECTRO
SERV SA, B-DUL
POLIGRAFIEI NR.
1C, CLĂDIREA ANA
HOLDING, ET. 2, SALA
CR2, BUCUREŞTI,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2015
01155
137703

OENOTECA VINCON VR
ANCEA

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.
12, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

08/2015

M 2015
01278
138180

KRESKOVA SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
BUCOV, SAT PLEASA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PRAHOVA, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

09/2015

M 2015
01280
138181

KRESKOVA SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
BUCOV, SAT PLEASA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PRAHOVA, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

SC ALEXANDRION
SABER DISTILLERIES
1789 SRL, BUCOV, SAT
PLEASA, JUDEŢUL
PRAHOVA, PRAHOVA,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

09/2015

M 2015
01281
138182

KRESKOVA SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
BUCOV, SAT PLEASA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PRAHOVA, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

SC ALEXANDRION
SABER DISTILLERIES
1789 SRL, BUCOV, SAT
PLEASA, JUDEŢUL
PRAHOVA, PRAHOVA,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

09/2015

M 2015
02698
138993

KRESKOVA lemon SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
BUCOV, SAT PLEASA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PRAHOVA, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

SC ALEXANDRION
SABER DISTILLERIES
1789 SRL, BUCOV, SAT
PLEASA, JUDEŢUL
PRAHOVA, PRAHOVA,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2015

M 2015
07744
154839

05/2018

M 2016
03586
147272

CALIFORNIA BURGER CALIFORNIA BURGER
SRL - D, ALEEA
GODEANU NR. 7, BL.
19, SC. 1, ET. 2, AP. 11,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

11/2018

V VORTEX SC COMPLET ELECTRO
SERV SA, B-DUL
POLIGRAFIEI NR.
1C, CLĂDIREA ANA
HOLDING, ET. 2, SALA
CR2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
B-DUL POLIGRAFIEI
NR. 1C, CLĂDIREA ANA
HOLDING, ET. 2, SALA
CR2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

1599

CALIFORNIA BURGER
SRL, ALEEA GODEANU
NR. 7, BL. 19, SC. 1,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

SC ALEXANDRION
SABER DISTILLERIES
1789 SRL, BUCOV, SAT
PLEASA, PRAHOVA,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2018
07826
160732

DT Indiana SC DEPOZITUL DE
TABLA INTERNATIONAL
SRL, BD. GALAŢI
NR. 25, BL. R6, SC.
1, ETAJ PARTER, AP.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

SC ARKADA STEEL
MAP SRL, BD. GALAŢI
NR. 25, BL. R6, SC.
1, ETAJ PARTER, AP.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

05/2019

M 2018
07827
160733

DT Canadiana SC DEPOZITUL DE
TABLA INTERNATIONAL
SRL, BD. GALAŢI
NR. 25, BL. R6, SC.
1, ETAJ PARTER, AP.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

SC ARKADA STEEL
MAP SRL, BD. GALAŢI
NR. 25, BL. R6, SC.
1, ETAJ PARTER, AP.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

05/2019

M 2018
07828
160734

DT SmartFix SC DEPOZITUL DE
TABLA INTERNATIONAL
SRL, BD. GALAŢI
NR. 25, BL. R6, SC.
1, ETAJ PARTER, AP.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

SC ARKADA STEEL
MAP SRL, BD. GALAŢI
NR. 25, BL. R6, SC.
1, ETAJ PARTER, AP.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

05/2019

M 2019
01949
168223

V VORTEX SC COMPLET ELECTRO
SERV SA, ŞOS.
BUCUREŞTI NORD
NR. 10, GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORP
O11, SALA MEETING,
ETAJ 10, NR. 10, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
ŞOS. BUCUREŞTI NORD
NR. 10, GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORP
O11, SALA MEETING,
ETAJ 10, NR. 10, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

08/2020

M 2021
00629
176192

S.C. VINCON VRANCEA
S.A., STR. AVÂNTULUI
NR.12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVÂNTULUI NR.12,
JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

10/2021

M 2021
01679
176951

SC VINCON VRANCEA
SA, STR. AVĂNTULUI
NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

BECIUL DOMNESC SA,
STR. AVĂNTULUI NR.12,
JUDETUL VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

11/2021

BECIUL DOMNESC 
Mândria Podgoriilor 
Moldovei

SCEPTRUS 
BECIUL DOMNESC

1600
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M 2021
06692
181368

X Centrum QUEEN LUXURY S.R.L.,
STR. ŞELIMBĂRULUI,
NR.173, JUDETUL SIBIU,
CISNADIE, 555300,
SIBIU, ROMANIA

XCENTRUM
AUTO S.R.L., STR.
ŞELIMBĂRULUI, NR.173,
JUDETUL SIBIU,
CISNADIE, 555300,
SIBIU, ROMANIA

04/2022

M 2021
08359

INFO CHANNEL SAPRO SRL, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR.
21, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

MEDIA INFO CHANNEL
SRL, STR. ȘTEFAN
CEL MARE NR. 21,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2021
08781

EDERRA RESIDENCE DREAM RESIDENCE
SRL, STR. TRIFOIULUI
NR. 60-62, BL. CORP
C2, ETAJ 2, AP. 13, CAM.
1, SAT DOBROESTI,
JUDEȚ ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

EDERRA RESIDENCE
SRL, STR. TRIFOIULUI
NR. 60-62, BL. CORP
C2, ETAJ 2, AP. 13, CAM.
1, SAT DOBROESTI,
JUDEȚ ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

M 2021
08939

SOCIETATEA DE
INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA SA,
STR. NICOLAE IORGA
NR.2, JUDET BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

TRANSILVANIA
INVESTMENTS
ALLIANCE SA, STR.
NICOLAE IORGA
NR.2, JUDET BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Transilvania 
Investments

1601
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004667
002787

VICEROY BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC., 103 FOULK ROAD,
WILMINGTON, 19803,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1995

005062
005628

10/1992

026674
002815

Indesit Company
Luxembourg S.A.,
16 RUE ERASME,
1468 LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

05/2002

026719
018899

OASIS SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD., 27-1,
SHINKAWA 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
104-8260, JAPONIA

SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD., 2-7-1,
NIHONBASHI, CHUO-
KU, TOKYO 103-6020,
JAPONIA

12/1995

026896
018663

SEAGRAM PERNOD RICARD USA,
LLC (Delaware Limited
Liability Company),
100 MANHATTANVILLE
ROAD, PURCHASE, NY
10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

PERNOD RICARD USA,
LLC (Delaware Limited
Liability Company), 250
PARK AVENUE, 17TH
FLOOR, NEW YORK,
NEW YORK 10177, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

01/1996

05/1996

028642
023005

10/1996

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, 11 LOCHSIDE
PLACE, EDINBURGH,
SCOTLAND, EH12
9HA, EDINBURGH,
MAREA BRITANIE

CARDHU DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, SCOTLAND,
MAREA BRITANIE

BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE
100, WILMINGTON,
19808 /1674,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, 11 LOCHSIDE
PLACE, EDINBURGH,
SCOTLAND, EH12
9HA, EDINBURGH,
MAREA BRITANIE

GLEN ORD DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, SCOTLAND,
MAREA BRITANIE

CAPTAIN MORGAN DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, SCOTLAND,
MAREA BRITANIE

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, SCOTLAND,
MAREA BRITANIE

027908
018987

1603

HOTPOINT Indesit Company
Luxembourg, 5 RUE
JEAN MONNET,
LUXEMBOURG, L-1724,
LUXEMBURG
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032422
023677

ASTELLAS PHARMA
INC., 3-11, NIHONBASHI-
HONCHO, 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
JAPONIA

04/1998

042656
029097

RELENZA GLAXO GROUP
LIMITED, GLAXO
WELLCOME HOUSE,
BERKELEY AVENUE,
GREENFORD,
MIDDLESEX UB6 0NN,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

GLAXO GROUP
LIMITED, 980 GREAT
WEST ROAD,
BRENTFORD,
MIDDLESEX, TW8 9GS,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

12/1998

M 2001
03969
046556

12/2001

M 2002
00420
049185

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
UNIRII BL. E1, AP. 11,
ET. 3, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
ANCUTA BANEASA
NR.1, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2002

M 2002
00573
051980

COTIDIANUL CASA SERAFIM SRL,
STR. PARÂNGULUI NR.
76, CORP C19, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CASA SERAFIM SRL,
STR. PARÂNGULUI
NR. 76, CORP C 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2003

M 2002
01003
050899

HARMONIX DAN DUMITRIU, ALEEA
CETĂŢUIA NR. 10, BL.
25/1, SC. B, AP. 64,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DAN DUMITRIU, ALEEA
PASAREA DE AUR,
NR. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 062136,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2002

M 2002
01372
051201

TAVERNA SÂRBULUI SC VILAMONT SRL,
CALEA CODRULUI
NR. 39C, JUDEŢUL
PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

SC VILAMONT SRL,
LOCALITATEA SINAIA,
CALEA CODRULUI,
NR.39E, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2002

ASTELLAS PHARMA
INC., 5-1, NIHONBASHI-
HONCHO 2 CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
103-8411, TOKYO,
JAPONIA

DAKK. VODKA TA 
PENTRU UN VEAC

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
ANCUTA BANEASA NR.
1, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DAKK SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
UNIRII, BL. E1, AP.11,
ETAJ 3, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

1604



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2002

AMBROSIE
ALEXANDRU MIHAI,
STR. FRASINULUI
NR.32, JUD.ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

10/2002

M 2002
01798
049871

AMBROSIE
ALEXANDRU MIHAI,
STR. FRASINULUI NR.
32, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

08/2002

M 2002
01844
051096

SC GRAFFITTI - 94
R.B.I. PRODCOM
SRL, STR. FREDERIC
CHOPIN, NR. 46, SC.
1, PARTER, AP. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2002

M 2002
02370
050485

McCAFE MCDONALD'S
CORPORATION, ONE
MCDONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60523,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MCDONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO, 60607,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/2002

M 2002
02371
050486

MCFLURRY MCDONALD'S
CORPORATION, ONE
MCDONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60523,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MCDONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO, 60607,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/2002

M 2002
02991
050925

SEPARETT SEPARETT AB,
SKINNEBO, BREDARYD,
SE-330 10, SUEDIA

SEPARETT AB,
BREDASTENSVÄGEN
8, SWEDEN, VÄRNAMO,
331 44, SUEDIA

10/2002

POVEŞTIRI 
ADEVĂRATE

PATI PAN MARIANO AMBROSIE
ALEXANDRU MIHAI,
STR. FRASINULUI NR.
23, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

AROMA RAFINATĂ 
A TRADIŢIEI

AMBROSIE
ALEXANDRU MIHAI,
STR. FRASINULUI NR.
23, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

MASSINI CAMICIA SC GRAFFITTI - 94 R.B.I.
PRODCOM SRL, ŞOS.
PANTELIMON NR. 300,
ET. 6, CAMERA 4, 10,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

1605
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M 2002
03242
051260

AMD OPTERON ADVANCED MICRO
DEVICES INC, ONE AMD
PLACE, PO. BOX 3453,
SUNNYVALE, 94088,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

ADVANCED MICRO
DEVICES INC, 2485
AUGUSTINE DRIVE, CA
95054, SANTA CLARA,
95054, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/2002

M 2002
04050
052870

03/2003

M 2002
04377
052857

SC COZIA FOREST SA,
STR. LIVIU REBREANU
NR. 17, RM VÂLCEA,
1000, ROMANIA

SC COZIA FOREST
SA, STR. KRUSEVAC
NR. 36, RM VÂLCEA,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2003

M 2002
05080
052964

CONCERTA ALZA CORPORATION,
1900 CHARLESTON
ROAD, MOUNTAIN VIEW,
94039-7210, STATELE
UNITE ALE AMERICII

ALZA CORPORATION,
700 EUBANKS DRIVE,
VACAVILLE CA 95688,
VACAVILLE, 95688,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2003

M 2002
05243
053259

BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC., 103 FOULK ROAD,
WILMINGTON, 19803,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE
100, WILMINGTON,
19808 /1674,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/2003

M 2002
06455
053727

06/2003

M 2004
07891
069502

ASTELLAS ASTELLAS PHARMA
INC., 3-11, NIHONBASHI-
HONCHO, 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
JAPONIA

ASTELLAS PHARMA
INC., 5-1, NIHONBASHI-
HONCHO 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
103-8411, TOKYO,
JAPONIA

02/2006

ARTIGIANI BIGOTTI SC GRAFFITTI - 94 R.B.I.
PRODCOM SRL, ŞOS.
PANTELIMON NR. 300,
ET. 6, CAMERA 4, 10,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC GRAFFITTI - 94
R.B.I. PRODCOM
SRL, STR. FREDERIC
CHOPIN, NR. 46, SC. 1,
PARTER, AP. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SOCIETATEA 
COMERCIALĂ 
COZIA  FOREST SA
RÂMNICU VÂLCEA

BELL'S DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, SCOTLAND,
MAREA BRITANIE

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, 11 LOCHSIDE
PLACE, EDINBURGH,
SCOTLAND, EH12
9HA, EDINBURGH,
MAREA BRITANIE
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M 2004
10861
065413

ASTELLAS PHARMA
INC., 3-11, NIHONBASHI-
HONCHO, 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
JAPONIA

ASTELLAS PHARMA
INC., 5-1, NIHONBASHI-
HONCHO 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
103-8411, TOKYO,
JAPONIA

06/2005

M 2005
01518
074820

FALCON SECURITY SC FALCON SECURITY
SRL, STR. FOCŞANI,
NR.5, BL.M181, SC.2,
PARTER, AP.58,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051841, ROMANIA

SC FALCON
SECURITY SRL,
ORAȘ BRAGADIRU,
STRADA BEGA, NR.9-11,
CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ILFOV, ROMANIA

10/2006

M 2008
03503
094338

SIN OF DRACULA BUNESCU SERGIU,
ŞOS. HUŞI-STĂNILEŞTI,
NR. 26B, HUȘI, JUD.
VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

BUNESCU SERGIU,
DRM. DUMITRU DONEA
NR. 20E, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

08/2008

M 2008
07898
097664

01/2009

M 2008
09087
098391

IPF ROMANIA INTERNATIONAL
PERSONAL FINANCE
PLC., NUMBER THREE,
LEEDS CITY OFFICE
PARK, MEADOW LANE,
LEEDS, LS11 5BD,
MAREA BRITANIE

INTERNATIONAL
PERSONAL FINANCE
PLC., FIFTH FLOOR,
NO 1 LEEDS, 26
WHITEHALL ROAD,
LEEDS, LS12 1BE,
LEEDS, MAREA
BRITANIE

02/2009

M 2011
01269
117984

RECKITT BENCKISER
(ROMANIA) SRL,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, ET. 5, CORPUL A,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RECKITT BENCKISER
(ROMANIA) SRL, BD
IANCU DE HUNEDOARA
NR. 48, CLĂDIREA
CRYSTAL TOWER, 11
TH FLOOR, BUCUREŞTI,
011745, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2012

M 2012
00729
121236

OSTEONAT SC DACIA PLANT SRL,
STR. PRIMĂVERII NR.
4, JUD. ALBA, SEBEŞ,
515800, ROMANIA

SC DACIA PLANT SRL,
STR. HARMANULUI
FN, LOCALITATEA
BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

11/2012

GLEN ORD DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, SCOTLAND,
MAREA BRITANIE

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, 11 LOCHSIDE
PLACE, EDINBURGH,
SCOTLAND, EH12
9HA, EDINBURGH,
MAREA BRITANIE

NUROFEN RĂCEALĂ 
ŞI GRIPĂ. 
POŢI RATA MOMENTE 
IMPORTANTE DACĂ 
LAŞI RĂCEALA SĂTE 
DOBOARE.
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M 2012
00798
120586

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
01084
120226

DINAMIC BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
01084
120226

DINAMIC BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
01113
120088

KARMAONIX DAN DUMITRIU, ALEEA
CETĂŢUIA NR. 10, BL.
25/1, SC. B, AP. 64,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DAN DUMITRIU, ALEEA
PASAREA DE AUR
NR. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 062136,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
01148
119954

SC NEW REAL ESTATE
CAPITAL SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR.
59-61, BL. 59-61, SC. 2,
ET. 8, AP. 50, CAMERA 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC NEW REAL ESTATE
CAPITAL SRL, STR.
BDUL. DECEBAL NR.
1, BL. H 2, SC. 1, ET.
6, AP. 24, CAMERA 01,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
01149
119955

ATLANTIS Romania we
build your world

SC NEW REAL ESTATE
CAPITAL SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR.
59-61, BL. 59-61, SC. 2,
ET. 8, AP. 50, CAMERA 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC NEW REAL ESTATE
CAPITAL SRL, STR.
BDUL. DECEBAL NR.
1, BL. H 2, SC. 1, ET.
6, AP. 24, CAMERA 01,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
01818
121510

ACASA GOLD SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

PRO TV 
INTERNATIONAL

OMNIS RESIDENCE 
HOUSE WITH SOUL 
powered by ATLANTIS 
ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
01872
121454

SIMPLU BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
01872
121454

SIMPLU BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02034
120507

SC KASIOVA COM SRL,
STR. PETRE CARP NR.
34, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200391, DOLJ,
ROMANIA

SC KASIOVA COM SRL,
STR. ARTILERIEI, NR.
14, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200320, DOLJ,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02082
124127

International Data
Group, Inc., 140
KENDRICK STREET,
BUILDING B, NEEDHAM,
MASSACHUSETTS
02494,
MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/2013

M 2012
02117
122518

P.F. CHANG'S P.F. CHANG'S
CHINA BISTRO,
INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 7676
EAST PINNACLE PEAK
ROAD, SCOTTSDALE,
AZ 85255, STATELE
UNITE ALE AMERICII

P.F. CHANG'S
CHINA BISTRO,
INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 8377
EAST HARTFORD
DRIVE, SUITE 200,
SCOTTSDALE, ARIZONA
85255, ARIZONA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

02/2013

M 2012
02133
120628

ACASA GOLD SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

KASIOVA knitwear 
tricotaje manuale

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COMPUTERWORLD International Data
Group, Inc., 5
SPEEN STREET,
FRAMINGHAM, 01701,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2012
02226
121261

Old City SC LIPSCANI BEER
GARDEN SRL, STR.
LIPSCANI NR. 45,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030032, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC LIPSCANI BEER
GARDEN SRL,
INTRAREA NICOLAE
ŞELARI, NR. 3 - 5,
DEMISOL, CAMERA
1, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02258
120696

Maya's Joy SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
STR. INTRAREA
BINELUI NR.1A,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
DRUMUL GILĂULUI,
NR. 44-50, SECTORUL
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
02265
128889

AdNatura SC ADSERV SRL, STR.
MĂCEŞULUI NR. 15,
BL. A 19C, AP. 18, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ADSERV SRL, STR.
MIHAI VITEAZU, NR.
327,JUD. BRAŞOV,
HERMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

03/2014

M 2012
02284
121291

AICI E LUMEA TA! SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02751
120288

SC LIGHT CANDEL ART
SRL, STR. ESTACADEI
NR. 10, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC LIGHT CANDEL
ART SRL, COMUNA
BRĂNEŞTI, STR.
HALELOR NR. 35, SAT
BRĂNEŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2012

M 2012
03010
125540

MOO loves you, too BOGDAN-DANIEL
IRINESCU, ALEEA
DOMENII NR. 4,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

BOGDAN-DANIEL
IRINESCU, STR.
PĂCURARI, NR. 72,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

09/2013

M 2012
03045
121892

SC VITA LINE SPORT
SRL, STR. APATEULUI
NR. 4, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410541,
BIHOR, ROMANIA

SC VITA LINE SPORT
SRL, STR. VIILOR NR.
44 A, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410117,
BIHOR, ROMANIA

12/2012

M 2012
03457
121617

AERIA SC ADEPLAST SA,
STR. UZINELOR NR.
3, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

LCA 
LIGHT CANDEL ART

mega PROTEINE 
www.megaproteine.ro
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M 2012
03457
121617

AERIA SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03459
121618

AERIA STONE SC ADEPLAST SA,
STR. UZINELOR NR.
3, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03459
121618

AERIA STONE SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03461
121619

AERIA PLAST SC ADEPLAST SA,
STR. UZINELOR NR.
3, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03461
121619

AERIA PLAST SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03470
121682

PORUS X SC ADEPLAST SA,
STR. UZINELOR NR.
3, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

12/2012

M 2012
03470
121682

PORUS X SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI, NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST, NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

12/2012

M 2012
03664
121365

AGRO CS ROMANIA AGRO CS ROMANIA
SRL, BLD. IANCU DE
HUNEDOARA NR. 54B,
ET. 2, AVANTGARDE
OFFICE, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2012AGRO CS ROMANIA
SRL, SAT MÂNDRA,
COMUNA MÂNDRA,
NR.57B, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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M 2012
04367
121928

AMEROPA GRAINS AMEROPA GRAINS
SA, STR. THEODOR
BURADA NR. 25,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

AMEROPA GRAINS
SA, INCINTA PORT
CONSTAN'A, DANA
54, ET. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTAN'A,
CONSTANȚA, ROMANIA

12/2012

M 2012
04465
121929

AMEROPA ROMANIA AMEROPA GRAINS
SA, STR. THEODOR
BURADA NR. 25,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

AMEROPA GRAINS
SA, INCINTA PORT
CONSTANŢA, DANA
54, ET. 1JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

12/2012

M 2012
04466
122133

AMEROPA AMEROPA GRAINS
SA, STR. THEODOR
BURADA NR. 25,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

AMEROPA GRAINS
SA, INCINTA PORT
CONSTANŢA, DANA
54, ET. 1JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

01/2013

SC NICOLESCU &
AGATSTEIN SRL,
ŞOSEAUA PIPERA
TUNARI NR. 1H,
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

SC NICOLESCU &
AGATSTEIN SRL,
BULEVARDUL
PRIMĂVERII, NR. 24,
ET. 1, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2015

M 2012
05469
122863

FAR-EST SC FAR EST IMPORT
EXPORT SRL, ALEEA
SĂNDULEŞTI NR. 1, BL.
C1, SC. 4, ET. P, AP. 58,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC FAR EST IMPORT
EXPORT SRL, ALEEA
SĂNDULEŞTI NR. 1, BL.
C1, SC. 4, ET. P, AP. 58,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

02/2013

M 2012
05853
133113

PP-V STABILIZATOR SC ADEPLAST SA,
STR. UZINELOR NR.
3, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2014

M 2012
05853
133113

PP-V STABILIZATOR SC ADEPLAST SA, SAT
CORLĂTEŞTI NR. 214,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

SC ADEPLAST SA,
STR. ADEPLAST NR.
164A, SAT CORLĂTEŞTI,
COM. BERCENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2014

M 2012
04800
134705

Na 
NICOLESCU 
AGATSTEIN 
DENTAL CLINIQUE
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
05999
126348

Sun Wave Pharma ASCENDIS WELLNESS
SRL, STR. DR.
PALEOLOGU, NR. 24,
ET. 2, BIROUL E24,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASCENDIS WELLNESS
SRL, BD. CORNELIU
COPOSU NR. 6-8,
MODULUL M08, ET. 8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2013

M 2012
06144
124673

SC CANGUARD
SECURITY SRL, STR.
E NR. 96F, JUDEŢUL
CONSTANŢA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC CANGUARD
SECURITY SRL, B-
DUL MAMAIA, NR.
209, CONSTANŢA,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2013

M 2012
06209
124177

RTZ & PARTNERS
SPRL, STR. CALEA
TURZII, NR. 74-76, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

RTZ & PARTNERS
SPRL, ALEEA
DETUNATA NR. 4, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

05/2013

M 2012
06824
123946

Academia de traduceri SC ELAMI CONSULTING
SRL, STR.
DUMITRACHE BANU
NR. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELAMI CONSULTING
SRL, BULEVARDUL
NICOLAE BĂLCESCU,
NR. 18, SC.B, ET.
1, AP. 7, CAMERA
1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2013

M 2013
00734
129047

FirePro CELANOVA
LIMITED, EV.
PAPACHRISTOFOROU
NO. 18 PETOUSIS
BUILDING, 1ST FLOOR,
LIMASSOL, 3720, CIPRU

CELANOVA LIMITED, 8
FALEAS STREET, 4101,
CYPRUS, LIMASSOL,
4101, CIPRU

03/2014

M 2013
03626
129803

Diva ACCESSORIZE SC MOREFONE GSM
SRL, STR. LUNII NR. 4,
BL. 4, SC. B, ET. 3, AP.
11, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SC MOREFONE GSM
SRL, STR. JUPITER
NR. 1, COMPLEX
COMERCIAL ORIZONT
3000, CORP A, STAND
7, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

04/2014

M 2014
07141
154837

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI
NORD, NR.10, GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
CORP 011, SALA
MEETING 2, ETAJ 10,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2018

CANGUARD SECURITY
SERVICIUL PAZA 
SI PROTECTIE

RTZ RTZ & PARTNERS
SPRL BUSINESS 
RECOVERY & 
BANKRUPTCY

VORTEX SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
B-DUL POLIGRAFIEI
NR. 1C, CLĂDIREA ANA
HOLDING, ET. 2, SALA
CR2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2014
08219
138713

everest SC DESPEC
INTERNATIONAL
SA, STR. OLTENIEI
NR. 22, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI
NORD, NR.10, GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
CORP 011, SALA
MEETING 2, ETAJ 10,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

10/2015

M 2014
08220
136689

Simbio SC DESPEC
INTERNATIONAL
SA, STR. OLTENIEI
NR. 22, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI
NORD, NR.10, GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
CORP 011, SALA
MEETING 2, ETAJ 10,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

06/2015

M 2014
08443

INSULA IUBIRII SC ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC ANTENA TV GROUP
SA, BULEVARDUL
FICUSULUI, NR.44A,
ETAJ 4A, ZONA
2, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2015
00417
136704

DALET BATH DRAGOS-ADRIAN
BONEA, STR. PISCULUI
NR. 16, BL. 42, SC. B,
ET. 6, AP. 46, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DRAGOS-ADRIAN
BONEA, BLD. MIHAIL
KOGALNICEANU
NR. 51, ET. 4, AP. 20,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2015

HAPIÎMPRUMUTURI INTERNATIONAL
PERSONAL FINANCE
PLC, LEEDS CITY
OFFICE PARK 3, LEEDS,
MEADOW LANE, LS11
5BD, MAREA BRITANIE

INTERNATIONAL
PERSONAL FINANCE
PLC, FIFTH FLOOR,
NO 1 LEEDS, 26
WHITEHALL ROAD,
LEEDS, LS12 1BE,
LEEDS, MAREA
BRITANIE

08/2015

M 2015
03674
139221

DAR DIN ROMÂNIA SC CONFLUENTE EST
SRL, STR. DORNEASCA
NR. 13, BL. P80, SC.
1, AP. 4, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CONFLUENTE
EST SRL, STR. DR.
JOSEPH LISTER NR.
11A, MANSARDA,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2015

M 2015
01419
137599
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2015
07744
154839

SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI
NORD, NR.10, GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
CORP 011, SALA
MEETING 2, ETAJ 10,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2018

M 2018
02678
181620

RECURS LA MORALA LUMINITA VELCIU,
STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 7, BL.
G2, SC. A, ET. 3, AP. 97,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUMINITA VELCIU,
STR. MATEI BASARAB
NR. 83, BL. L117,
SC. 1, ET. 2, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2022

M 2019
03346
163385

GEDIS BEVERAGES
SRL, STR.
POLIGONULUI NR. 2,
NR. CADASTRAL 136954
- C1, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 011653,
PRAHOVA, ROMANIA

GEDIS BEVERAGES
SRL, STR. CONULUI NR.
14, ZONA EST TRUP III,
CONSTRUCŢIA C1, JUD.
PRAHOVA - C1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
011653, PRAHOVA,
ROMANIA

10/2019

M 2021
04111
181585

Brutăria Basarabia ANGORA NATUR
INVEST SRL, INTRAREA
SABITEI NR,18,
CAMERA 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANGORA NATUR
INVEST SRL, BD.
BASARABIEI NR. 76C,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2022

M 2021
06075
179316

boost ! S.C. ADIDANA S.R.L,
STR. ARMAND
CĂLINESCU NR. 2, ET. 1,
BIROUL 6, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 110047,
ARGEȘ, ROMANIA

02/2022

M 2021
06076
179317

P phosphocereal SC ADIDANA SRL, STR.
ARMAND CĂLINESCU
NR.2, ET.1, BIROUL
NR.6, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 110047,
ARGEȘ, ROMANIA

SC ADIDANA SRL,
BULEVARDUL ION
C.BRATIANU, NR.54,
ETAJ 3, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

02/2022

M 2021
06077
179318

FERTIKEM FUNDULEA SC ADIDANA SRL, STR.
ARMAND CĂLINESCU
NR.2, ET.1, BIROUL
NR.6, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 110047,
ARGEȘ, ROMANIA

SC ADIDANA SRL,
BULEVARDUL ION
C.BRATIANU, NR.54,
ETAJ 3, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

02/2022

FINEBAR 
FINEST SELECTION

V VORTEX SC DESPEC
INTERNATIONAL SA,
B-DUL POLIGRAFIEI
NR. 1C, CLĂDIREA ANA
HOLDING, ET. 2, SALA
CR2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

S.C. ADIDANA S.R.L,
BULEVARDUL ION
C.BRĂTIANU, NR.54,
ETAJ 3, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2021
06078
180645

PITESTI RESIDENCE S.C GLOBAL REAL
ESTATE DEVELOPMENT
SRL, STR. ARMAND
CĂLINESCU NR.2, ET.1,
BIROUL 3, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

S.C GLOBAL REAL
ESTATE DEVELOPMENT
SRL, BULEVARDUL
ION C.BRATIANU,
NR.54, ETAJ 3, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

03/2022

M 2022
02144

Elba District PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL,
BD. MIRCEA VODA
24, ET. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 030662,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT
SRL, STR. BARBU
VACARESCU NR. 201,
ET. 8 SI 11, SECTOR 2,
020276, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2008
08541
097874

01/2009

M 2012
02608
120859

MEVAS AUTO SC MEVAS AUTO
RULATE SRL, STR.
CRAITELOR NR. 67,
JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

MEVAS AUTO CENTER
SRL, STR. AVRAM
IANCU, NR. 22-26,
(TARLAUA 22, PARCELA
313, LOTUL 11`1/1,
11`1/2 SI 10`/1),
OTOPENI, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

10/2012

M 2012
02901
121229

FLIGHT CENTRE
LIMITED, LEVEL 2,
545 QUEEN STREET,
BRISBANE, 4000,
AUSTRALIA

FLIGHT CENTRE
TRAVEL GROUP
LIMITED, 275 GREY
STREET, SOUTH
BRISBANE, 4101,
AUSTRALIA

11/2012

M 2012
03160
121785

Spor la conversii! SC 2 PARALE AFILIERE
SRL, STR. VIDIN,
NR. 60-64, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
023789, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC 2PERFORMANT
NETWORK SA, B-DUL
CORNELIU COPOSU,
NR. 6-8, CLĂDIREA
UNIRII VIEW, BIROUL
RESCO-WORKING09,
ET. 2, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
03237
121557

Band of Creators SC JOIN THE BAND
SRL, STR. ANUL
REVOLUŢIEI 1848
NR.31, GALAŢI,
ROMANIA

BEST PROJECT
MANAGEMENT
SRL, ONCESTI, NR.
272, MARAMUREȘ,
MARAMUREȘ, ROMANIA

11/2012

BLUEBIRD BALLY GAMING,
INC., 6650 SOUTH EL
CAMINO ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89118,
SUA

SG GAMING, INC.,
6601 BERMUDA ROAD,
LAS VEGAS, NEVADA
89119,USA

FCM 
TRAVEL SOLUTIONS
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MODIFICĂRI MANDATARI ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii Mandatar vechi Noul mandatar

120722 M 2012 02261/
04/04/2012

FRISCH & PARTNERS S.R.L., BLD.
CAROL I NR. 54, SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

119900 M 2012 00674/
02/02/2012

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIS,
NR.15A, BL.2, AP.13, CASUTA
POSTALA 640, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

007476
012421

DuPont Nutrition USA
Inc., 974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, 19805,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

07/1995

010888
001688

LIPTON Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

02/1992

035288
010131

BROOKE BOND Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

01/1999

039418
028674

SAGA Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

11/1998

050210
035545

ALIX AVIEN KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI, STR.

MASLAK MAHALLESI
SUMER SOKAK, NR.
4, MASLAK OFFICE
BUILDING KAT: 13

SARIYER, ISTANBUL,
ISTANBUL, TURCIA

ALIX AVIEN KOZMETIK
SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI,
GAZITEPE MAHALLESI,
AYBAR SOKAK, NO:
9, SILVRI, ISTANBUL,
TURCIA

01/2000

054065
039588

LIPTON ICE TEA Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

08/2000

M 2001
03969

046556 BANEASA NR. 1, CAMERA
2, ET. 1, SECTOR 2,

BUCURESTI, ROMANIA

12/2001

AQUATERIC FMC CORPORATION,
100 WEST TENTH

STREET,  WILMINGTON,
DELAWARE19801,1735 

MARKET STREET, 
PHILADELPHIA, 19103, 

STATELE UNITE 
ALE AMERICII

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE 
DEJOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, 
ALROTTERDAM, TARILE 
DEJOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE 
DE  JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE 
DEJOS

DAKK SC CONFIDANT SERVICE
SRL, STR. ANCUTA

TRIDENT BUSINESS SRL,
STR. MOINEŞTI NR.75,
BUCUREŞTI, SECTOR 6,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2002
00420

049185

DAKK. VODKA TA
PENTRU UN VEAC

SC CONFIDANT SERVICE
SRL, STR. ANCUTA

BANEASA NR.1, CAMERA
2, ET. 1, SECTOR 2,

BUCURESTI, ROMANIA

06/2002

M 2002
01372

051201

TAVERNA
SÂRBULUI

SC VILAMONT SRL,
LOCALITATEA SINAIA,

CALEA CODRULUI,
NR.39E, SINAIA,

PRAHOVA, ROMANIA

11/2002

M 2002
02728

050994

OBSSESION SC KUBO ICE CREAM
COMPANY SRL, STR.

DUMBRAVEI NR. 5,
JUD. NEAMŢ, PIATRA

NEAMŢ, 610202,
NEAMȚ, ROMANIA

SC CIBIBON SRL, STR.
GENERAL DĂSCĂLESCU
NR. 254, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA

10/2002

M 2004
10538

065047

ALBATROS MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2005

M 2006
00500

075022

HEPOL LOHUIS ROMANIA IMPEX
S.R.L., B-DUL IULIU

MANIU NR. 528, ETAJ 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,

061129, ROMANIA

CHERSIN MIHAIL, CALEA
PLEVNEI NR. 145B, BL.2,
AP. 2065, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2006

M 2006
04641

077107

PANKARPATHIA SC PANKARPATHIA
SRL, STR. UZINELOR,

NR.60, JUD.BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

PANKARPATHIA
LOGISTICS S.R.L.,
STR. UZINELOR NR.
60, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

03/2007

M 2006
07084

081615

ALBATROS MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2007

M 2006
08739

079479

TAZO Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

05/2007

TRIDENT BUSINESS SRL,
STR. MOINEŞTI NR.75,
BUCUREŞTI, SECTOR 6,
ROMANIA

III, SETA COURT, AP.9, 
LIMASSOL, CIPRU

ANA-MARIA DENES-
CARANOVIC, SAT
PETREȘTI, STRADA
RADARULUI, NR.9C, 
COM.CORBEANCA, 
ILFOV,  ROMANIA

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE 
DE JOS

III, SETA COURT, AP.9,
 LIMASSOL, CIPRU
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2006
09771

080663

TAZO Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2007

M 2006
09772

080564

TAZO Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2007

M 2007
10015

093849

CTC SC CORA TRADE
CENTER SRL, STR.
GĂRII, NR. 4B, LOC.

BĂRĂBANŢ, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, JUD.

ALBA, ALBA, ROMANIA

CORA OFFICE
SOLUTIONS S.R.L.,
STR. GĂRII NR. 4B, LOC.
BĂRĂBANȚ, JUDEȚUL
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

07/2008

M 2008
02901

096910

LIMPIO MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

III, SETA COURT, AP.
9,, LIMASSOL, CIPRU

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2008

M 2008
03503

094338

SIN OF DRACULA BUNESCU SERGIU,
DRM. DUMITRU

DONEA NR. 20E, HUȘI,
VASLUI, ROMANIA

VIA VITICOLA SRL,
STRADA GENERAL
CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26,
CORP A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2008

M 2008
08731

097941

SAGA Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2009

M 2009
03132

103146

ADSERVIO
SCHOOL
INNOVATION

SC ADSERVIO CENTER
SRL, STR. HANCIUC,

NR. 15, JUD. IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

TONIC INTERACTIVE
SRL, STRADA CUZA
VODĂ, NR.10, IASI, IAȘI,
ROMANIA

09/2009

M 2009
04887

104817

SAMUS MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2009

III,  SETA COURT, AP.
9, LIMASSOL, CIPRU
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2009
08915

110112

SAMUS MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2010

M 2010
00714

108668

ALBATROS MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2010

M 2010
03600

109941

LIMPIO MYSOREN LIMITED,
STR. ARCH. MAKARIOS

RĂZVAN BEŞCHEA, STR.
GHEORGHE PETRAŞCU
NR. 6, BL. O5, SC. A,
ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2010

M 2010
08980

119015

LIPTON LINEA Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2012

M 2011
05867

120457

DIVISIMA SC DIVISIMA HAIR SRL,
STR. CONSTANTIN HAGI

STOIAN, NR. 13, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,

MUREȘ, ROMANIA

ANCUŢA - DIANA
MĂNIŞOR, STR. PETRU
MAIOR NR. 5, AP. 5, JUD.
MUREŞ , TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

10/2012

M 2011
06394

117435

adservio social
innovation

SC ADSERVIO CENTER
SRL, STR. HANCIUC,

NR. 15, BL. 356, SC. B,
ET. 2, AP. 8, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

TONIC INTERACTIVE
SRL, STRADA CUZA
VODĂ, NR.10, IASI, IAȘI,
ROMANIA

04/2012

M 2011
07910

118752

07/2012

M 2012
00353

119872

Straşnice bucate! SC COMBIS SA, STRADA
NICOLAE TITULESCU,
NR.23-25, BISTRIŢA,

420044, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

Moldovan Ioana - Maria,
PIAȚA PETRU RAREȘ,
NR.19, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

09/2012

M 2012
01967

120214

BinderBubi SC BINDERBUBI
TURISM SA, STR. PIAŢA

REGELE FERDINAND
I NR. 22, MEDIAŞ,

551002, SIBIU, ROMANIA

SC DAFLOG SRL, STR.
GĂRII NR. 17, JUD. SIBIU,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

10/2012

III,  SETA COURT, AP.
9, LIMASSOL, CIPRU

III,  SETA COURT, AP.
9, LIMASSOL, CIPRU

III,  SETA COURT, AP.
9, LIMASSOL, CIPRU

CDS CANADA 3
L.P., 8400 AV. DU

CIRQUE, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z 4M6,
CANADA, CANADA

CDS CANADA 4 L.P.,
8400 AV. DU CIRQUE,
MONTREAL, QUEBEC,
H1Z 4M6, CANADA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2012
01968

120215

Traube SC BINDERBUBI
TURISM SA, STR. PIAŢA

REGELE FERDINAND
I NR. 22, MEDIAŞ,

551002, SIBIU, ROMANIA

SC DAFLOG SRL, STR.
GĂRII NR. 17, JUD. SIBIU,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

10/2012

M 2012
03237

121557

Band of Creators BEST PROJECT
MANAGEMENT

POINT MANAGEMENT
SERVICES SRL, STRADA
ANUL REVOLUȚIEI 1848,
NR.31, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

11/2012

M 2012
05145

122575

ULTIMA CASA
servicii funerare
complete

ANTAL MIHAI-ENDRE,
B-DUL GEORGE

MOROIANU NR. 56,
JUDEŢUL BRAŞOV,
SACELE, ROMANIA

VLAD CONSTANTIN,
COMUNA BUDILA, SAT
BUDILA, NR.60, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

02/2013

M 2012
05369

132010

AUTOLAK SC PROFMAT
DISTRIBUTION SRL,
STR. MILAS NR. 130,

JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, ROMANIA

AUTOLAK DISTRIBUTION
S.R.L., STRADA ÎNTRE
CRUCI, NR.423, COMUNA
LIVEZILE, SAT LIVEZILE,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

09/2014

M 2012
05931

123221

BEBETEI SC FARMACIA TEI SRL,
BD. LACUL TEI NR. 56,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BEBETEI INVESTMENTS
GROUP S.R.L.,
BULEVARDUL LACUL
TEI NR. 62, PARTER,
CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2013

M 2013
01365

125519

LEFTER P. ALEXANDRU
P.F.A., CALEA GALATA
NR. 3A, BL. G1A, SC. A,
ET. 3, AP. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

TOPKINETO
RECUPERARE MEDICALĂ
S.R.L., CALEA GALATA
3A, BL. G1A, TR. 1, ET. 3,
AP. 1, CAM. 1, IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

08/2013

M 2013
03626

129803

Diva
ACCESSORIZE

SC MOREFONE GSM
SRL, STR. JUPITER NR.

1, COMPLEX COMERCIAL
ORIZONT 3000, CORP
A, STAND 7, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

T.L. KOM PHONE STORE
S.R.L., STR. LAMAITEI NR.
135, CAMERA NR. 2, BL. 3,
AP. 17, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

04/2014

M 2014
00858

131575

LIPTON MOJITO
FLAVOURED ICE
TEA

Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2014

SRL, SAT ONCEȘTI,
COMUNA ONCEȘTI, NR.

272, MARAMUREȘ,
MARAMUREȘ, ROMANIA

aLK topkineto 
Esti  pe maini bune.
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marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2014
08261

137303

MICUL GOSPODAR SC PROGRES AVANTAJ
COMPANY SRL, BDUL.
IULIU MANIU NR. 61-63,

BL. 8P, SC. 3, ET. 2,
AP. 86, SECTOR 6,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SC FIEROMANIA
COMPANY SRL,
STR.BUJORULUI,
NR.36,TARLA 66,
PARCELA 670, CAMERA
NR.4, JUD.ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

07/2015

M 2014
08455

137301

Teatru la Cinema Mihăiță Penișoară,
STRADA FRASINULUI,

NR.17B, COMUNA
CORBEANCA, TAMAȘI,

ILFOV, ROMANIA

TEATRU LA CINEMA SRL,
STR. AVIONULUI NR. 26,
ET. 1, BIROU B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014336,
ROMANIA

07/2015

M 2015
00417

136704

DALET BATH DRAGOS-ADRIAN
BONEA, BLD. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 51,
ET. 4, AP. 20, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC DELTA STUDIO SRL,
STR. NICOLAE DOBRIN
NR 18, ET. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2015

M 2015
00595

137421

Sunt celebru,
scoate-mă de aici!

PRO TV S.R.L., B-DUL
PACHE PROTOPOPESCU,

NR.105, PARTER,
CAMERA 101, SECTORUL
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ITV Studios Limited, 2
WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, UNITED
KINGDOM, LONDON,
EC1N 2AE, HALTON,
MAREA BRITANIE

07/2015

M 2015
01990

138705

mobi store SC MOREFONE GSM
SRL, STR. JUPITER

NR. 1, COMPLEX
COMERCIAL ORIZONT
3000, CORP A, STAND
7, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

T.L. KOM PHONE STORE
S.R.L., STR. LAMAITEI NR.
135, CAMERA NR. 2, BL. 3,
AP. 17, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2015

M 2016
03586

147272

CALIFORNIA
BURGER

CALIFORNIA BURGER
SRL , ALEEA GODEANU
NR. 7, BL. 19, SC. 1, ET.

2, AP. 11, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

Tinis Mihai Alexandru,
ALEEA BIZUSA, NR.4,
SC.1, ET.2, AP.10, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

11/2018

M 2017
02242

150877

Smile Vision CMMD DR. ZAHARIA
PAUL, STR HEBE,
NR. 23 ET. 1, JUD

TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PAUL ZAHARIA,
INTRAREA SEPEA,
NR.7, SC.A, ET.1, AP.5,
TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2017
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Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2018
08458

162769

WOMEN RALLY CS SAVU RACING SRL,
STR. GENERAL EREMIA
GRIFORESCU NR. 65/7,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ASOCIAŢIA CLUBULUI
SPORTIV WOMEN IN
MOTORSPORT (FEMEI ÎN
SPORTUL CU MOTOR),
STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR. 65,
ET. PARTER, AP. 1, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

09/2019

M 2018
08645

160843

CHEMMER MROUEH REDA, STR.
MARIN PREDA NR. 3A,
JUD. ILFOV, OTOPENI,

ILFOV, ROMANIA

05/2019

M 2019
09084

169103

Wolfson Wild Power SC TOTAL ONE
CONSTRUCT SRL, STR.
LEONARDO MURIALDO

NR. 13, CAMERA
1, JUDEȚUL ILFOV,

POPEȘTI-LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

RIVIERA BIKE SRL, STR.
LT. MAJ. AV. TANASE
BANCIU NR. 12, TARLAUA
20/1, PARCELA 2;3,
LOT 2, JUDEȚ ILFOV,
POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

09/2020

M 2020
01723

169348

NURIA SC TISORO
INTERNATIONAL SRL,

CALEA CRANGASI NR. 24,
BL 47, SC A, ET 4, AP 14,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,

060338, ROMANIA

SEBLERO ENTERPRISE
SRL, CALEA CRÂNGAȘI,
NR.24, BL.47, SC.A, AP.14,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2020

M 2020
02138

169769

homey ALEX DOREL
PUTINEANU, BLD.

CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 107,
BL V4, SC. 1, ET. 3, AP. 13,
SECTOR 1, BUCURESTI,

041443, ROMANIA

STR ASSET
MANAGEMENT S.R.L.,
CALEA FLOREASCA
NR. 218, CAMERA 3,
ET. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2020

M 2020
07430

173858

POFTA DE VARA Unilever IP Holdings
B.V., WEENA 455,

3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

ekaterra Group IP
Holdings B.V., WEENA
455, 3013, THE
NETHERLANDS, AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2021

M 2021
00151

176035

GOLI NUTRITION ROMTOX SALES GROUP
SRL, SOS. MIHAI BRAVU

NR 219, BUCURESTI,
021323, ROMANIA

ESTORE BUSINESS
SALES S.R.L., ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 162, BL.
3, AP. 126, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2021

ALI ASAD, STR.
JUDEŢULUI NR.15,
BL.17, SC.2, ET. 4, AP.50,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
B 7000, ROMANIA

1631



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2021
01991

177078

Suplette IOAN ISTRATE, BLD.
LUCIAN BLAGA, NR.
32, JUDETUL ALBA,

SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.
46, JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

12/2021

M 2021
03109

178663

dolce N.E.T. CO. UNITED S.A.,
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,

ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110, INSULELE

VIRGINE BRITANICE

Netco United Pte Ltd., 120
LOWER DELTA ROAD,
#15-10 CENDEX CENTRE,
SINGAPORE 169208,
SINGAPORE

01/2022

M 2022
00275

SYNO MIHAELA SANDRU,
STR.MIHAI BRAVU,

JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

ONEDEAL BRANDS SRL,
STRADA SG.CONSTANTIN
MOISE 5D B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

036611
030221

SYMONS METSO MINERALS
INDUSTRIES, INC.,

20965 CROSSROADS
CIRCLE, WAUKESHA,

53186, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Metso Outotec USA Inc.,
20965 CROSSROADS
CIRCLE, WAUKESHA,
WI 53186, WAUKESHA,
53186, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1998

042887
031377

Dompe Farmaceutici
S.P.A., VIA SAN MARTINO
12, 20122 MILAN, MILAN,
20122, ITALIA

04/1999

M 2001
04348

048228

ACHIEVEGLOBAL ACHIEVEGLOBAL INC,
8875 HIDDEN RIVER

PARKWAY, SUITE,
TAMPA, 33637, STATELE

UNITE ALE AMERICII

Miller Heiman Group,
Inc., 1900 AVENUE OF
THE STARS, SUITE 2600,
LOS ANGELES CA-60067,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2002

M 2001
04349

048229

ACHIEVEGLOBAL ACHIEVEGLOBAL INC,
8875 HIDDEN RIVER

PARKWAY, SUITE,
TAMPA, 33637, STATELE

UNITE ALE AMERICII

Miller Heiman Group,
Inc., 1900 AVENUE OF
THE STARS, SUITE 2600,
LOS ANGELES CA-60067,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2002

M 2006
03708

079624

ECOEURO ECO EURO GROUP
DISTRIBUTION

S.R.L., STR. VIILOR
NR. 84, JUDEȚUL
MUREȘ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

ECO EURO DOORS
S.R.L., STR. CARPAȚILOR
NR. 11, JUDEȚUL MUREȘ,
REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

05/2007

M 2012
03330

125127

PARALLELS PARALLELS IP
HOLDINGS GMBH,
VORDERGASSE 59,
SCHAFFHAUSEN,
CH-8200, ELVEȚIA

PARALLELS
INTERNATIONAL GMBH,
VORDERGRASSE
59, CH-8200,
SCHAUFFHAUSEN,
ELVEȚIA

08/2013

 VIA SANTA LUCIA,
6-20122 MILANO, ITALIA

XAMAMINA Dompe Primary S.r.l.,
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2021 06894/
181509

D ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
FOTBAL CLUB DINAMO

BUCURESTI, CALEA FLOREASCA
NR. 18-20, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

Bitolia Gallery S.R.L., INTRAREA
BITOLIA NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

10/11/2021-

10/11/2031

Neexclusivă

056253/
040397

FOTBAL CLUB
DINAMO
BUCUREŞTI

Clubul Sportiv Fotbal Club
Dinamo Bucuresti, CALEA

FLOREASCA NR. 18-20, SECTOR
1, BUCURESTI, 014452, ROMANIA

Bitolia Gallery S.R.L., INTRAREA
BITOLIA NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

10/11/2021-

10/11/2031

Neexclusivă

M 2021 00804/
176240

MILLION
LUXURY GAMES

RITZIO PURCHASE LIMITED, STR.
DIAGOROU NR. 4, CLADIREA
KERMIA, ETAJUL 4, CAMERA
601, NICOSIA, 1097, CIPRU

Intergame Select S.R.L., STR.
GRIGORE MORA NR. 37, ET.
4, CAMERA 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

01/04/2022-

01/04/2024

Neexclusivă

M 2006 01913/
077332

MILLION SALĂ
DE JOCURI

RITZIO PURCHASE LIMITED, STR.
DIAGOROU NR. 4, CLADIREA
KERMIA, ETAJUL 4, CAMERA
601, NICOSIA, 1097, CIPRU

Intergame Select S.R.L., STR.
GRIGORE MORA NR. 37, ET.
4, CAMERA 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

01/04/2022-

01/04/2024

Neexclusivă

M 2021 00803/
179295

MILLION SALA
DE JOCURI

RITZIO PURCHASE LIMITED, STR.
DIAGOROU NR. 4, CLADIREA
KERMIA, ETAJUL 4, CAMERA
601, NICOSIA, 1097, CIPRU

Intergame Select S.R.L., STR.
GRIGORE MORA NR. 37, ET.
4, CAMERA 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

01/04/2022-

01/04/2024

Neexclusivă

M 2021 00803/
179295

MILLION SALA
DE JOCURI

RITZIO PURCHASE LIMITED, STR.
DIAGOROU NR. 4, CLADIREA
KERMIA, ETAJUL 4, CAMERA
601, NICOSIA, 1097, CIPRU

Deep Games S.R.L., ŞOSEAUA
ODĂI NR. 109-123, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/04/2022-

01/04/2023

Neexclusivă
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Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122312(R) 18/09/2032 37, 41,
42, 45

TRAUN GUARD HMS SRL

120036(R) 26/01/2032 38, 42,
45

DIRECTIA DE INVESTIGARE
A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATA
SI TERORISM

122122(R) 18/09/2032 37, 41,
42, 45

TRAUN GUARD HMS SRL

123204(R) 16/07/2032 36, 41 ASOCIATIA PENTRU RELATII
COMUNITARE

NOMENIUS S.R.L.

051750(2R) 18/06/2032 32, 35 SC MARTENS SA COMANESCU MARILENA

018667(3R) 12/05/2032 33 PERNOD RICARD INDIA
PRIVATE LIMITED

Ratza & Ratza

051152(2R) 21/03/2032 20 BUGAN EMIL

122518(R) 28/03/2032 43 P.F. CHANG'S CHINA BISTRO,
INC

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

051925(2R) 28/03/2032 9 MAGUAY COMPUTERS SRL

050363(2R) 28/03/2032 9 MAGUAY COMPUTERS SRL

056086(2R) 28/03/2032 9 SC MAGUAY IMPEX SRL

120578(R) 19/01/2032 5, 29,
30, 32,
35, 41

SC PRO NUTRITION IMPEX
SRL

SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL

061036(2R) 01/04/2032 16, 35,
36, 38,
41, 43

Proex sh.p.k. ROMINVENT S.A.

119242(R) 21/02/2032 3, 42 SC QUALITY CONTROLL SRL

120962(R) 28/02/2032 3 The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

052686(2R) 30/05/2032 6, 35 ALEEA RAICU SRL

128222(R) 12/06/2032 35, 41 NICOLAE SLAV TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

120507(R) 26/03/2032 25, 42 SC KASIOVA COM SRL

122096(R) 19/07/2032 37 AMBER TECHNOLOGIES SRL ENACHE IP PARTNERS SRL

051548(2R) 14/05/2032 5 SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

050786(2R) 30/04/2032 5 SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA

051357(2R) 31/10/2031 16 ANA ROXANA AGACHI
VALERIU MARINCIU
VASILE DIACONU

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

139402(R) 20/09/2032 35, 37,
39

SC EURO ZONE COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

052355(2R) 04/04/2032 12, 21,
25, 26,
37, 45

S.C. STG 2000 SECURITY
S.R.L.

119036(R) 09/01/2032 30 YAN WAL YUN CORPORATION
GROUP CO., LTD.

SC ROMINVENT SA

121312(R) 31/05/2032 25, 35,
39

SC SABI STORE COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122162(R) 31/05/2032 25, 35,
39

SC SABI STORE COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123554(R) 12/10/2032 9, 35,
38, 39

SC STAR TAXI APP SRL

120354(R) 30/01/2032 9, 16,
25, 27,
28, 35,
41, 42,
43

SC SPORT ARENA SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

119344(R) 12/01/2032 9, 16,
35, 40,
41

AURORA SANZIANA DOINA
POP

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

124483(R) 01/02/2032 29, 30 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

132655(R) 08/03/2032 33 SC VALVIS HOLDING SA

120607(R) 08/03/2032 33 SC VALVIS HOLDING SA

051619(2R) 10/06/2032 5 MILLENIUM
PHARMACEUTICALS INC

ROMINVENT S.A.

120770(R) 09/01/2032 18, 20,
24, 25,
28, 41

SC ANADOMCOM SRL D TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

121214(R) 07/05/2032 2 SC METALBAC & FARBE SA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

047727(2R) 30/08/2031 5, 14,
16, 18,
24, 25,
28, 29,
30, 35,
40, 41,
43, 44,
45

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

054384(2R) 27/12/2031 16, 25,
42, 43,
44, 45

ASOCIATIA FEMEILOR
PENTRU ACTIVITATI POZITIVE
TOLERANTA SI EDUCATIE
FAPTE

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA
MONICA FRISCH

118858(R) 24/01/2032 33 SC VALVIS HOLDING SA

118857(R) 24/01/2032 33 SC VALVIS HOLDING SA

125238(R) 07/02/2032 1, 2, 3,
4, 6, 9,
11, 16,
17, 19,
35, 36,
37, 39,
40, 41,
42, 44,
45

SC OMV PETROM SA

119924(R) 10/02/2032 7 JURGEN WEHNER
GERHARD MEIER

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

052373(2R) 23/04/2032 30 S.C.M. COLIN DAILY

051358(2R) 31/10/2031 16 ANA ROXANA AGACHI
VALERIU MARINCIU
VASILE DIACONU

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

051096(2R) 01/04/2032 24, 25,
35, 39

SC GRAFFITTI - 94 R.B.I.
PRODCOM SRL

ENACHE IP PARTNERS SRL

122069(R) 04/07/2032 5 Johnson & Johnson SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

120722(R) 04/04/2032 5 BIOSOOFT COMPANY SRL FRISCH & PARTNERS S.R.L.

052985(2R) 09/07/2032 29 SC ALDIS SRL

052970(2R) 05/09/2032 9 HUMAX HOLDINGS Co., Ltd. CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

002815(3R) 21/04/2032 11 Indesit Company Luxembourg
S.A.

ZMP Intellectual Property SRL
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018282(3R) 07/04/2032 16, 35,
37, 41,
42

HP HEWLETT-PACKARD
GROUP LLC.

ZMP Intellectual Property SRL

019140(3R) 07/04/2032 9, 10,
16, 37,
41, 42

HP HEWLETT-PACKARD
GROUP LLC.

ZMP Intellectual Property SRL

124368(R) 04/12/2032 41 SC AXIOMA SOLUTIONS SRL

122818(R) 18/09/2032 41 SC AXIOMA SOLUTIONS SRL

007302(5R) 21/01/2032 7, 12 MASSEY FERGUSON CORP. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

019136(3R) 01/04/2032 12 HANKOOK TIRE WORLDWIDE
CO., LTD.

CABINET ENPORA

021148(3R) 15/05/2032 12 Kia Corporation ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

129204(R) 21/09/2032 43 SC CUMCUATL SRL-D

052870(2R) 25/07/2032 25, 35 SC GRAFFITTI - 94 R.B.I.
PRODCOM SRL

ENACHE IP PARTNERS SRL

050930(2R) 29/03/2032 28 SC JUNO SRL

123831(R) 08/08/2032 43 SC ORION COM SRL

054874(2R) 18/06/2032 32, 35 SC MARTENS SA CABINET MARILENA
COMANESCU

122557(R) 29/03/2032 43 SC TERRAFAN TOUR SRL SC APPELLO BRANDS SRL

117867(R) 05/10/2031 9, 38 REGIA AUTONOMA
MONITORUL OFICIAL

117868(R) 05/10/2031 9, 41 REGIA AUTONOMA
MONITORUL OFICIAL

117866(R) 05/10/2031 9 REGIA AUTONOMA
MONITORUL OFICIAL

051751(2R) 18/06/2032 32, 35 SC MARTENS SA CABINET MARILENA
COMĂNESCU

120033(R) 11/01/2032 33 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

122761(R) 19/09/2032 9, 11,
37

SC EL-MONT SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS
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120438(R) 26/03/2032 41, 42 PROF. UNIV. DR. ING.
DR.EC. MIHAIL AUREL ŢÎŢU-
UNIVERSITATEA LUCIAN
BLAGA DIN SIBIU

051947(2R) 19/04/2032 9, 16,
20

HAN GmbH & Co KG INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

121855(R) 21/05/2032 41 OCTAVIAN IEPAN

050492(2R) 24/04/2032 12 SSANGYONG MOTOR
COMPANY

ZMP Intellectual Property SRL

052094(2R) 30/04/2032 5, 29,
35, 39,
43

SC AGROELECTRICA SA

122895(R) 03/07/2032 29, 35 SC ALBALACT SA

053535(2R) 23/05/2032 12 HYUNDAI MOTOR COMPANY ZMP Intellectual Property SRL

052009(2R) 05/07/2032 29 REWE-BETEILIGUNGS-
HOLDING INTERNATIONAL
GmbH

PETOSEVIC S.R.L.

120725(R) 12/04/2032 9, 16,
35, 39,
41, 42

EDITURA DIDACTICA SI
PEDAGOGICA

121892(R) 10/05/2032 35, 42 SC VITA LINE SPORT SRL

017559(3R) 30/01/2032 9 EXIDE TECHNOLOGIES,
S.A.U.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

051008(2R) 04/04/2032 3 SC PARS PRODUCTION
COMPANY SRL

122672(R) 27/03/2032 44 IACOB LAUR ALEXANDRU

052483(2R) 17/05/2032 30 CAFEA GmbH OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK

124127(R) 27/03/2032 42 International Data Group, Inc. ROMINVENT S.A.

049697(2R) 06/03/2032 5, 39 SC LAROPHARM SRL

058583(2R) 19/02/2032 5 SC LAROPHARM SRL

050622(2R) 24/04/2032 5, 39 SC LAROPHARM SRL

120544(R) 29/03/2032 35 SC BODNAR SRL

120884(R) 03/04/2032 29 FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

120546(R) 09/04/2032 29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL
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051434(2R) 17/04/2032 25, 35 SC AMELY SRL

119234(R) 09/01/2032 30 YAN WAL YUN CORPORATION
GROUP CO., LTD.

SC ROMINVENT SA

121636(R) 11/04/2032 33, 35 SC VITI-POMICOLA
SAMBURESTI SA

121218(R) 08/05/2032 5, 35 SC RAZMED SRL SC NOMENIUS SRL

125047(R) 18/07/2032 5 NOVARTIS AG RATZA & RATZA SRL

121147(R) 29/05/2032 42 SC EXPERT SOFTWARE SRL

127574(R) 16/02/2032 30, 35 SC DESERTA SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA
SIMONA FLORINELA

129773(R) 16/02/2032 29, 30,
35

SC DESERTA SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA
SIMONA FLORINELA

137530(R) 28/02/2032 35, 41,
42

VIVRE DECO SA SC NOMENIUS SRL

019777(3R) 07/08/2032 1, 2, 3,
4, 5, 21

S.C. JOHNSON & SON INC. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

051097(2R) 07/05/2032 32 THE COCA-COLA COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120827(R) 01/03/2032 30 INTREPRINDERE FAMILIALA
MUNTEANU IONEL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IVĂNESCU GABRIEL DAN

121187(R) 08/02/2032 32 SC APEMIN ZIZIN SA SC RODALL SRL

121785(R) 15/05/2032 9, 28,
35, 36,
38, 41,
42

SC 2PERFORMANT
NETWORK SA

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

018663(3R) 12/05/2032 33 PERNOD RICARD USA, LLC
(Delaware Limited Liability
Company)

Ratza & Ratza

018462(3R) 24/03/2032 16, 25 The McCall Pattern Company,
Inc

ROMINVENT S.A.

119271(R) 09/11/2031 35 NACHBIL SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

012472(4R) 20/01/2032 25 Premier Brands IP LLC (a
Delaware Limited Liability
Company)

ROMINVENT S.A.
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018455(3R) 19/03/2032 3, 5 NOXELL CORPORATION DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

123707(R) 11/10/2032 30 STRETTO COFFEE 2 GO SRL

120288(R) 26/04/2032 4, 42 SC LIGHT CANDEL ART SRL KEYPI - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

123778(R) 11/10/2032 30 STRETTO COFFEE 2 GO SRL

120586(R) 08/02/2032 42 SC PRO TV SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

051378(2R) 06/06/2032 9, 28 HASBRO INC CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

002790(5R) 23/03/2032 29, 30,
31

CHIQUITA BRANDS L.L.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120438(2R) 26/03/2042 41, 42 UNIVERSITATEA LUCIAN
BLAGA

126558(R) 23/05/2032 45 SC ALEX SECURITY
SERVICES SRL

121510(R) 19/03/2032 16, 35,
38, 41,
42

SC PRO TV SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

051773(2R) 14/05/2032 5 SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA

051510(2R) 27/05/2032 6, 35,
39

SC ALBA ALUMINIU SRL

125127(R) 22/05/2032 9 PARALLELS INTERNATIONAL
GMBH

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

120628(R) 29/03/2032 16, 35,
38, 41,
42

SC PRO TV SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

121361(R) 23/05/2032 7, 35,
37

SC STARMET SRL SC KEYPI AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

120619(R) 19/03/2032 35, 41 SC IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

ProtectMARK S.R.L.
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042665(2R) 27/04/2030 30, 32 GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited

CABINET M OPROIU SRL

121291(R) 05/04/2032 16, 35,
38, 41,
42

SC PRO TV SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

051457(2R) 19/03/2032 38, 41 SC PRO TV SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

051980(2R) 05/02/2032 16, 35 CASA SERAFIM SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

121215(R) 07/05/2032 2 SC METALBAC & FARBE SA

121213(R) 07/05/2032 2 SC METALBAC & FARBE SA

121212(R) 07/05/2032 2 SC METALBAC & FARBE SA

123450(R) 05/04/2032 6, 8,
11, 21,
35

ZILAN DIS TICARET LIMITED
SIRKETI

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

121958(R) 29/06/2032 5, 35 SC CHEMTECH SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

053592(2R) 17/09/2032 35, 41 FUNDAȚIA OLIMPICĂ
ROMÂNĂ

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

145705(R) 21/11/2032 35, 41 DRAGOS OVIDIU ARGESANU S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

126320(R) 14/11/2032 7, 8,
12, 40,
44

SC MASCHIO-GASPARDO
ROMANIA SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

124118(R) 05/11/2032 39, 45 GHEORGHE CINDEA S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122390(R) 27/06/2032 5, 29,
30, 31,
35

PIRIFAN DISTRIBUTION SRL

130179(R) 09/04/2032 29, 30,
35

SC RAP CONFECTIONERY
SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

119364(R) 09/02/2032 39 SC SIMPA TRANS SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS
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052481(2R) 16/04/2032 35, 38 SC ALEXANDRION GRUP
ROMANIA SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

121617(R) 28/05/2032 2, 19,
35

ADEPLAST SRL

121513(R) 09/04/2032 5, 35 SC HEALTH ADVISORS SRL AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

120756(R) 09/04/2032 5, 35 SC HEALTH ADVISORS SRL AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

121619(R) 28/05/2032 2, 19,
35

ADEPLAST SRL

052482(2R) 16/04/2032 35, 38 SC ALEXANDRION GRUP
ROMANIA SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

121682(R) 28/05/2032 2, 19,
35

ADEPLAST SRL

019566(3R) 07/07/2032 28 CARLTON SPORTS COMPANY
LIMITED

ROMINVENT S.A.

121021(R) 24/04/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC S.A.

119765(R) 23/03/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC S.A.

122088(R) 07/06/2032 11, 27,
35

SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

120216(R) 23/03/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC S.A.

119764(R) 23/03/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC S.A.

143020(R) 20/03/2032 32 SC VINEXPORT SA

123523(R) 07/06/2032 5, 35 SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

122376(R) 23/04/2032 4, 35 OMV PETROM MARKETING
SRL

121977(R) 27/02/2032 11 NAM YUNG LIGHTING Co., Ltd. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121976(R) 27/02/2032 11 NAM YUNG LIGHTING Co., Ltd. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120112(R) 24/01/2032 29, 35,
39

ZILINA SAL FRISCH & PARTNERS SRL
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051069(2R) 15/03/2032 30 Intercontinental Great Brands
LLC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

007608(5R) 24/03/2032 24, 25 Burberry Limited SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

121444(R) 22/05/2032 33 SC VINO VERITAS SRL CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

049715(2R) 16/01/2032 2 SC AZUR SA CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

123141(R) 02/03/2032 35, 36,
41

SC ANCHOR GRUP SA S.C.P.I. MILCEV BURBEA

122375(R) 23/04/2032 4, 35 OMV PETROM MARKETING
SRL

126883(R) 23/04/2032 4, 35 OMV PETROM MARKETING
SRL

050654(2R) 15/04/2032 1, 33,
35, 39

SC ALCOPROD SERVICE SA

124598(R) 14/05/2032 29, 30,
31, 35

SC GOOD PEOPLE SA ROMINVENT S.A.

121261(R) 02/04/2032 43 SC LIPSCANI BEER GARDEN
SRL

121164(R) 21/05/2032 33 SC CASA DE VINURI COTNARI
SA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

124373(R) 24/09/2032 11 SC DR.KOCHER SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123610(R) 28/09/2032 1 SC SILVOCAD SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

124177(R) 27/09/2032 45 RTZ & PARTNERS SPRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

120283(R) 28/03/2032 5 MYLAN HEALTHCARE GmbH Ratza si ratza SRL

118939(R) 12/10/2031 6 SC PLAMETCO SRL APPELLO BRANDS SRL

118888(R) 12/10/2031 40 SC PLAMETCO SRL APPELLO BRANDS SRL

117612(R) 21/10/2031 35, 42,
44

SC ORENSYS SRL

122577(R) 04/05/2032 33, 35,
39, 43

SORIN CRETU
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124412(R) 16/02/2032 1, 2, 3,
29, 30,
31, 32,
33, 35,
39, 43

SC DESERTA SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA
SIMONA FLORINELA

123445(R) 16/02/2032 1, 2, 3,
29, 30,
31, 32,
35, 39,
43

SC DESERTA SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA
SIMONA FLORINELA

124414(R) 16/02/2032 4, 35 SC DESERTA SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA
SIMONA FLORINELA

116984(R) 27/06/2031 21 SC VES SA

119942(R) 16/02/2032 29, 30,
35

SC DESERTA SRL

120505(R) 20/03/2032 32, 35 SC INGREDIENTE SRL

052479(2R) 27/06/2032 37, 41,
45

SC TOP SECURITY SERVICE
SRL

061035(2R) 04/02/2032 16, 38,
39, 41,
43, 45

TIME OUT GROUP LIMITED ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

119490(R) 06/02/2032 33 CONSTANTIN MIHAIL
FLORESCU

ROVALCONS SRL AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA - IOACARA
VALENTIN

122945(R) 25/07/2032 35, 37,
43, 45

SC PAFLORA IMPEX SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

181132(R) 01/03/2032 35, 42 SC ROKA FLEX SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

121966(R) 08/08/2032 45 SC CIVITAS DIR SRL

120605(R) 07/03/2032 33, 35 SC PRODVINALCO SA

119355(R) 24/01/2032 35, 41 SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

121262(R) 25/04/2032 35, 37 SC ROMIND SERV SRL CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
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120540(R) 20/03/2032 32, 33,
35

SC INGREDIENTE SRL

051067(2R) 04/02/2032 10 SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICS INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

050490(2R) 24/04/2032 7 S.C. NEPTUN S.A. WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

125540(R) 09/05/2032 30, 35,
43

BOGDAN-DANIEL IRINESCU

121801(R) 03/02/2032 29, 30,
31, 43

SECOM ONIX IMPEX SRL

052857(2R) 12/08/2032 19, 20,
31, 35,
39

SC COZIA FOREST SA

121229(R) 04/05/2032 39, 43 FLIGHT CENTRE TRAVEL
GROUP LIMITED

ROMINVENT S.A.

122862(R) 26/10/2032 39, 41,
42, 44,
45

SERVICIUL ROMÂN DE
INFORMAŢII

123546(R) 26/10/2032 39, 41,
42, 45

SERVICIUL ROMÂN DE
INFORMAŢII

123547(R) 26/10/2032 39, 41,
42, 45

SERVICIUL ROMÂN DE
INFORMAŢII

018899(3R) 10/04/2032 1, 5 SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED

121160(R) 02/05/2032 5, 35 SC SOLAREX IMPEX SRL

121236(R) 06/02/2032 5 SC DACIA PLANT SRL

121161(R) 02/05/2032 5, 35 SC SOLAREX IMPEX SRL

124715(R) 02/05/2032 5, 35 SC SOLAREX IMPEX SRL

121163(R) 02/05/2032 5, 35 SC SOLAREX IMPEX SRL

121153(R) 02/05/2032 5, 35 SC SOLAREX IMPEX SRL

119900(R) 02/02/2032 37, 38,
39, 41,
42, 45

SC SHINOBI SISTEMA SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

120218(R) 28/03/2032 36 FORD MOTOR COMPANY PETOSEVIC SRL
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022360(3R) 12/03/2032 23 SOCIETATEA COMERCIALA
"ROMANOFIR" S.A.

120955(R) 01/03/2032 33 SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

121162(R) 02/05/2032 5, 35 SC SOLAREX IMPEX SRL

122061(R) 05/06/2032 3, 5 BAYER CONSUMER CARE AG ROMINVENT S.A.

123946(R) 22/10/2032 41 SC ELAMI CONSULTING SRL

124219(R) 21/11/2032 35, 36 SC LUGERA & MAKLER SRL

118433(R) 27/12/2031 9, 16,
35, 39,
40, 41

Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România

ALACARTE IP SRL

124218(R) 13/11/2032 35, 36 SC LUGERA & MAKLER SRL

122650(R) 02/07/2032 31, 35,
42, 44

ROXANA IULIA SULTAN

122183(R) 27/02/2032 41 ADRIAN TINTA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

121774(R) 20/04/2032 1, 3, 4,
7, 9, 12

SC IPERCOMP EXIM SRL AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL

119258(R) 01/02/2032 16 SC CASA ETHOS SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

119257(R) 01/02/2032 41, 43,
44, 45

FUNDATIA CRESTINA ETHOS CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

122804(R) 09/07/2032 14 SC IRINIK SRL

127463(R) 09/07/2032 14 SC IRINIK SRL

127790(R) 25/06/2032 35, 42 ZAMFIR DIMCEA-IULIAN INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

137916(R) 20/04/2032 1, 3, 4,
9

SC IPERCOMP EXIM SRL AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL

128361(R) 01/03/2032 29 SC BILTONG PRODUCT SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125266(R) 31/08/2032 44 SC MEDIMAR IMAGISTIC
SERVICES SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122496(R) 18/07/2032 35 BULIGA AUREL
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(116) (186) (511) (732) (740)

128863(R) 27/09/2032 36, 37 MAURER IMOBILIARE SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

121719(R) 01/06/2032 41, 42 S.C. STAR STORAGE S.A.

049819(2R) 14/02/2032 33, 35,
39

S.C. ZAREA S.A. RODALL S.R.L.

051891(2R) 28/06/2032 37, 39,
41, 42,
43, 44,
45

SOCIETATEA COMERCIALA
DE TRANSPORT CU
METROUL BUCURESTI
METROREX SA

063117(2R) 19/06/2032 5, 29,
30

SC TERAPIA SA

052403(2R) 16/05/2032 5 LUENFOOK MEDICINE
COMPANY PTE LTD

ROMINVENT S.A.

051478(2R) 21/05/2032 5 LUEN FOOK MEDICINE
COMPANY PTE LTD

ROMINVENT S.A.

049369(2R) 07/01/2032 16, 35,
39, 40

VERES PETER
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

018914(3R) 20/04/2032 5 UPSA SAS DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

053259(2R) 02/10/2032 34 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128889(R) 04/04/2032 5 SC ADSERV SRL FANTANA RAUL SORIN &
ASOC.

049757(2R) 11/03/2032 33 SC ALCOPROD SERVICE SA

050485(2R) 19/04/2032 43 MCDONALD'S CORPORATION ROMINVENT S.A.

050486(2R) 19/04/2032 29, 31 MCDONALD'S CORPORATION ROMINVENT S.A.

126154(R) 14/05/2032 17, 19,
35

SC SIKA ROMANIA SRL

130871(R) 13/04/2032 27 SC AX PERPETUUM IMPEX
SRL

119882(R) 25/01/2032 35 SC POLON-ALFA ROMANIA
SRL

128864(R) 27/09/2032 36, 37 MAURER IMOBILIARE SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

125240(R) 12/04/2032 29, 35 SC COVALACT SA
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128865(R) 27/09/2032 36, 37 MAURER IMOBILIARE SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123161(R) 21/08/2032 37, 45 SC EUROPROTECT
SECURITY SRL

051701(2R) 04/02/2032 36 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE IN PI
SRL

051702(2R) 04/02/2032 35, 38,
41, 42,
43

ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE IN PI
SRL

012421(4R) 08/12/2031 1 DuPont Nutrition USA Inc. SC PETOSEVIC SRL

120696(R) 04/04/2032 3 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

ALACARTE IP SRL

050533(2R) 04/04/2032 29, 35,
39, 40

SC AMALTHIA EXIM SRL

120831(R) 19/03/2032 16, 35,
41

SC AVIS COLLECTION SRL

120331(R) 19/12/2031 41, 42,
45

S.C. STUDIO 47 MS S.R.L.

144616(R) 13/01/2032 29 ASOCIATIA BRANZARILOR
DIN MARGINIMEA SIBIULUI

002787(5R) 23/03/2032 34 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

050883(2R) 28/03/2032 30, 35,
39, 43

AMBROSIE ALEXANDRU
MIHAI

CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL

122803(R) 13/06/2032 3, 5 SC CRUZEIRO EXIM SRL

120226(R) 20/02/2032 35, 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

121454(R) 20/03/2032 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

120053(R) 28/03/2032 30 DELISSIMA TRADEMARK SRL

120289(R) 27/04/2032 42 FUNDATIA MOTIVATION
ROMANIA

122386(R) 01/06/2032 11, 35,
37

SC UNCLE SAM SERVICE SRL
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120879(R) 10/04/2032 35, 42 SC JMC KIA SRL

049794(2R) 25/02/2032 35, 39 SC VICTORIA N G SRL

049871(2R) 29/03/2032 30, 35,
39, 43

AMBROSIE ALEXANDRU
MIHAI

CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL

120940(R) 11/05/2032 30, 35 SC BILANCIA EXIM SRL

050899(2R) 22/02/2032 41 DAN DUMITRIU

120088(R) 21/02/2032 41 DAN DUMITRIU

051933(2R) 19/04/2032 19, 35,
37, 39,
41

SC PREFABRICATE VEST
PATRU SA

120731(R) 19/03/2032 3 SC FARMEC SA

051958(2R) 27/05/2032 6, 35,
39

SC ALBA ALUMINIU SRL

051290(2R) 31/05/2032 30, 35 SC TECSA BUSINESS SRL

120746(R) 11/04/2032 1, 2, 3,
4, 6, 8,
11, 15,
16, 17,
18, 20,
21, 22,
23, 24,
26, 27,
28

SC PLASTOR TRADING SRL

120829(R) 11/04/2032 3, 5 SC FARMEC SA

119955(R) 22/02/2032 36, 37 SC NEW REAL ESTATE
CAPITAL SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

120859(R) 20/04/2032 35, 36,
37, 39

MEVAS AUTO CENTER SRL

121726(R) 15/05/2032 6, 35,
39

SC ALBA ALUMINIU SRL

121849(R) 01/06/2032 35, 42 SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

121882(R) 14/06/2032 30, 43 SC BUON GIORNO SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

124673(R) 26/09/2032 37, 38,
39, 42,
45

SC CANGUARD SECURITY
SRL

129910(R) 11/01/2032 9, 18,
24, 38

RADU - CRISTIAN MIREA
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119702(R) 02/03/2032 30, 35 SC VITAPLANT SRL APPELLO BRANDS SRL

125190(R) 10/05/2032 9 SC ELECTRO SISTEM SRL CABINET INDIVIDUAL
NEACŞU CARMEN
AUGUSTINA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2022 00411 20/01/2022 WALDORF SOPHIA SCOALA PRIMARA

LIBERA WALDORF
SOPHIA, STR.
PĂLTINIȘ, NR. 6,
JUDEŢ BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 09118 21/12/2021 DOMINO ALEX MELCOVICH
BH SRL, STR. ION
IONESCU DE LA BRAD
NR. 33D, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA

M 2022 02395 04/04/2022 NEOSIMPLY DANIEL-SAMUEL
VOICAN, STR. LUNGA
NR.83, JUDETUL
BRASOV, BRASOV,
500037, BRAȘOV,
ROMANIA
PRODUSE AMAZON
USA SRL, STR.LUNGA
NR.83, JUDETUL
BRASOV, BRASOV,
500037, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 01540 26/02/2021 ROOTS ORIGINALS ANDREI-NICOLAE
TOMESCU, SAT
GALANESTI NR.361,
AP.1, COMUNA
GALANESTI,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2021 00856 25/02/2021 Cafea Marghiloman cu
Coniac

IRINA VLĂDUCĂ -
MARGHILOMAN,
STR. DRAGOŞ VODĂ
NR. 17, ET. 2+3,
AP.B8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2022 02024 22/03/2022 MARIN PREDA
PROTECȚIE

MARIN PREDA
PROTECȚIE SRL,
PIATA GHIOCEILOR
NR.12C, JUDETUL
BIHOR, ORADEA,
410249, BIHOR,
ROMANIA
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M 2021 08661 06/12/2021 EFECTUL KINETIC CENTRUL MEDICAL

UNIREA SRL,
BULEVARDUL
ION IONESCU
DE LA BRAD, NR.
5B, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013811,
ROMANIA

M 2021 03370 23/04/2021 EDUCTOR 1 QUANTUM MEDICAL
S.R.L., STR. MIRON
COSTIN, NR. 61, JUD.
SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE,
ROMANIA

M 2021 07133 04/10/2021 INTECH UNITED GABRIEL STOICA,
CALEA BUCURESTI,
NR. 7, BL. 42, SC.
A, AP. 19, JUDETUL
BRASOV, BRASOV,
500326, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2010 01463 08/03/2010 108947 BUSINESS ROYALS
KING SIZE FILTER

BR INTERNATIONAL
HOLDINGS
INC., P.O.BOX
261031, JEBEL ALI,
EMIRATELE ARABE
UNITE
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publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2021 03342 /
178238

FRISCH & PARTNERS SRL Intel Corporation 01/2022 9 - Hardware de computer pentru AI (inteligență
artificială), învățare automată, algoritmi de
învățare și analiză de date, software înregistrat
și descărcabil pentru AI (inteligență artificială),
învățare automată, algoritmi de învățare și
analiză de date, software pentru utilizare în
proiectarea și dezvoltarea algoritmilor de
învățare automată, rețele neuronale profunde,
analize de date, biblioteci de software pentru
utilizare în proiectarea și dezvoltarea algoritmilor
de învățare automată și a rețelelor neuronale
profunde, biblioteci de software pentru utilizare
în analiza datelor în legătură cu PC-uri pentru
jocuri, software grafic, drivere pentru software,
hardware și software computerizat de înaltă
performanță, unități de procesare grafică (GPU-
uri), chipset-uri grafice pentru computer, unități
de procesare video, unități de procesare audio,
procesoare de semnal digital, hardware și
software pentru computer pentru redarea de
imagini, video și date, plăci grafice, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, recepționarea
și manipularea imaginilor și datelor, hardware
și software pentru computer pentru redarea
animației și a video, hardware și software pentru
streaming (transmitere continuă) de conținut,
imagini și date, hardware pentru computer,
și anume, unități de intrare, unități de ieșire,
controlere de memorie, controlere periferice
de calculator și controlere grafice, hardware de

9 - modificată
42 - modificată
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înaltă performanță pentru computer, cu funcții
specializate pentru îmbunătățirea abilităților
de joc, software de jocuri pentru computer
descărcabil și înregistrat, hardware de memorie
pentru computer pentru utilizare în legătură cu
PC-uri pentru jocuri, carduri de memorie pentru
utilizare în legătură cu PC-uri pentru jocuri,
plăci de memorie pentru utilizare în legătură
cu PC-uri pentru jocuri, module de memorie
pentru computer pentru utilizare în legătură
cu PC-uri pentru jocuri, memorie de computer
nevolatilă pentru utilizare în legătură cu PC-
uri pentru jocuri, memorie electronică pentru
utilizare în legătură cu PC-uri pentru jocuri,
memorie grafică pentru utilizare în legătură
cu PC-uri pentru jocuri, servere de rețea de
computere pentru utilizare în legătură cu PC-
uri pentru jocuri, hardware pentru serverul de
acces la rețea pentru utilizare în legătură cu
PC-uri pentru jocuri, software pentru computer
descărcabil și înregistrat pentru controlul și
gestionarea aplicațiilor serverului de acces
pentru utilizare în legătură cu PC-uri pentru
jocuri, BIOS (sistem de bază pentru intrare-
ieșire) descărcabil, programe de computer
pentru BIOS, software de sistem de operare
pentru computer înregistrat și descărcabil,
software și firmware de computer pentru
programele sistemului de operare înregistrate și
descărcabile, software de jocuri pentru computer
înregistrat și descărcabil și software de grafică
3D pentru computer, biblioteci de software
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descărcabile și fișiere electronice de date pentru
utilizare în design-ul circuitelor integrate și ăl
semiconductorilor, software de interfață de
programare a aplicațiilor (API) pentru redarea
imaginilor, manipularea imaginilor și procesarea,
hardware pentru computer, circuite integrate,
semiconductori, microprocesoare, unități
Centrale de procesare (CPU), procesoare
programabile, plăci cu circuite imprimate, plăci
de bază, plăci grafice, stații de lucru pentru
computer, display-uri (afișaje) electronice și de
computer, hardware electronic și de computer
pentru intrare-ieșire pentru suporturi media
și display-uri (afișaje) de computere, servere
pentru computer pentru utilizare în legătură
cu PC-uri pentru, jocuri, supercomputere,
computere de înaltă~performanță, niciunul dintre
serviciile menționate anterior în scopuri specifice
de furnizare, funcționare, gestionare sau
închiriere de centre de date, pentru furnizarea
de rețele de comunicații electronice sau pentru
un sistem de infrastructură legat de furnizarea,
funcționarea, gestionarea sau închirierea de
centre de date sau furnizarea de rețele de
comunicații electronice.
42 - Servicii de consultanță tehnică în domeniile
arhitecturii centrului de date, soluțiilor de cloud
computerizat publice și private și evaluării
și implementării tehnologiei și serviciilor de
internet, proiectare și dezvoltare de hardware
și software pentru computer, servicii pentru
computer, și anume, integrarea mediilor
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private și publice de cloud computerizat,
furnizarea de sisteme pentru computere
virtuale, unități de procesare grafică (GPU-
uri) și medii pentru computere virtuale prin
cloud computerizat incorporând platforme
ca serviciu, cloud computerizat care oferă
software pentru utilizarea în învățarea
automată, învățarea automată scalabilă,
analiza datelor și dezvoltarea rețelelor
neuronale profunde, furnizarea de servicii
computerizate bazate pe cloud în domeniul
învățării automate, inteligenței artificiale,
algoritmilor de învățare și analizei datelor,
stocare electronică de date, supercomputerizare
bazată pe cloud ce incorporează software
pentru utilizare în domeniile inteligenței
artificiale, învățare automată, învățare
profundă, computerizării de înaltă performanță,
computerizare distribuită, virtualizare, învățare
statistică și analiză predictivă, servicii de
dezvoltare de jocuri multimedia electronice
și interactive, proiectare de software de
procesare a imaginilor, furnizarea utilizării
temporare a software-ului nedescărcabil pentru
vizualizare 3D, modelare 3D și redare 3D,
furnizarea utilizării temporare a software-
ului nedescărcabil pentru îmbunătățirea
performanței computerului, pentru funcționarea
circuitelor integrate, semiconductorilor, chipset-
urilor și microprocesoarelor pentru computer
și pentru scopuri de gaming (jucat), furnizarea
utilizării temporare a software-ului nedescărcabil

1672



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2021 03601 / COMAN MÎNDRU POPESCU
- SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCAȚI

Mourtada Sleiman 44 - Servicii medicale, Servicii medicale, Servicii
veterinare, Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale oferite
exclusiv în cadrul unei clinici medicale, Servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură.

3 - ștearsă
44 - modificată

M 2021 04268 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

SC AXA ROTEAL SRL 3 - Detergenţi, alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopuri medicale.
35 - Regruparea în beneficiul tertilor, a
unei game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic

3 -
neschimbată
35 -
neschimbată

pentru utilizare ca interfațe de programare a
aplicațiilor (API), software ca serviciu, și anume,
furnizarea unei platforme supercomputerizate
pentru jocuri bazate pe cloud, niciunul dintre
serviciile menționate anterior în scopuri specifice
de furnizare, funcționare, gestionare sau
închiriere de centre de date, pentru furnizarea
de rețele de comunicații electronice sau pentru
un sistem de infrastructură legat de furnizarea,
funcționarea, gestionarea sau închirierea de
centre de date sau furnizarea de rețele de
comunicații electronice.
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şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, toate
cele de mai sus derulate exclusiv în legătură
cu detergenţi, decât cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopurile medicale.

M 2021 04529 / KEYPI - API SRL MALINA LUX SRL 29 - Salam, salam cu şuncă, cârnaţi, şuncă
presată, slănină, guşă afumată, crenvurşti,
parizer, mici, muşchi file, costiţă afumată, fără
mâncare gătită sau preparate gătite de orice fel.
35 - Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat (exceptând transportul lor), prezentarea
pentru vânzare și vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat sau platforme online
terțe, astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare, administraţie comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţii de import-export, servicii oferite de lanţuri

29 - modificată
35 -
neschimbată
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de magazine, comenzi și vânzare pe internet
sau online, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
şi online într-o reţea computerizată, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizarea de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă.

M 2021 05600 / NOMENIUS SRL SACCO DESIGN ITALIA SRL 11 - lămpi de podea, tuburi luminoase pentru
iluminat
20 - Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
adăposturi și paturi pentru animale, articole
pentru organizarea hainelor, balansoare,
bănci, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), bufeturi, birouri, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, canapele,
comode, corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), divane, dulăpioare, dulapuri de
bucătărie, elemente de mobilier, etajere, grilaje
pentru șemineuri (mobilier), jaluzele de interior

11 - modificată
20 -
neschimbată
35 - modificată
42 -
neschimbată
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și accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
mese, mese pentru grădină, paturi, noptiere,
fotolii, scaune, unități de bucătărie, mobilier de
bucătărie, mobilier de baie, mobilier de baie
modular, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, mobilier de exterior, oglinzi (mobilier),
rame pentru oglinzi, mobilier pentru dormitor,
protecții pentru mobilier, mobilier pentru
computer, uși pentru mobilier, mobilier pentru
depozitare, sertare pentru mobilier, mobilier din
plastic pentru grădină, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru acvarii de interior, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru casă, birou
și grădină, mobilier pentru curte interioară,
mobilier pentru zonă de relaxare, mobilă de
toaletă incluzând lavoare, dulapuri pentru baie
incluzând lavoare.
35 - servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vesela, articole de
bucătarie şi recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătura cu pahare,
vase de băut şi articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu feronerie nemetalică, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamente și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
mobilă și mobilier, paturi, așternuturi, saltele și
perne, rame, oglinzi (sticlă argintată), jaluzele
de interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
de interior, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
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pentru îmbrăcăminte, mobilier de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu piatră, rocă, argilă și minerale, lemn,
gresie, faianță, parchet, covoare, învelitori de
pardoseală, decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare, instalații sanitare și de
baie și accesorii sanitare, șemineuri.
42 - Servicii de proiectare, amenajări interioare
pentru clădiri, artă grafică și design, servicii de
design interior și exterior, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design interior și servicii conexe de informare
și consiliere, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
proiectare (design) de bucătării, proiectare de
băi, proiectare de case, proiectare piese de
mobilier.

M 2021 06807 / QUANTUM
INVESTMENT&DEVELOPMENT
GROUP S.R.L.

35 - Asistență în afaceri, management și servicii
administrative cu privire la comercializarea și
dezvoltarea construcțiilor modulare prefabricate,
servicii de publicitate, marketing și promovare
cu privire la comercializarea și dezvoltarea
construcțiilor modulare prefabricate., Toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de
case modulare şi dezvoltarea de proiecte
rezidenţiale de case modulare şi anume case /

35 - modificată
36 - modificată
37 - modificată
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vile unifamiliale, case / vile plurifamiliale,
duplexuri modulare, case de vacanţă modulare.
36 - Agențiile imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de clădiri, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii imobiliare derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate, Toate serviciile mai
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M 2021 07206 / SC COSTHEVA SRL 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţă,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
adezivi pentru utilizare în industrie, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţă,
toate bunurile menţionate mai sus au exclusiv
scopuri de curăţare şi sunt utilizate exclusiv în

1 - modificată
2 -
neschimbată
35 -
neschimbată

sus menţionate fiind în legătură cu vânzarea
şi intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case / vile unifamiliale,
case / vile plurifamiliale, duplexuri modulare,
case de vacanţă modulare.
37 - Servicii de construcții de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de construcții de structuri temporare, servicii
de binefacere în materie de construcții,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de construcții prefabricate, servicii
de construcții civile prefabricate, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, toate cele de mai sus
derulate exclusiv în legătură cu intermedierea,
proiectarea, dezvoltarea și comercializarea
construcțiilor modulare prefabricate, Toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de
case modulare şi dezvoltarea de proiecte
rezidenţiale de case modulare şi anume case /
vile unifamiliale, case / vile plurifamiliale,
duplexuri modulare, case de vacanţă modulare.
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industria de transport maritim, transport marfă,
auto, curăţarea casei şi industria energetică.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele.
35 - Servicii de comerţ.

M 2021 07695 / S.C. NOMENIUS S.R.L. EDITURA CREATOR SRL 16 - Cărţi, reviste.
35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitari imprimate, publicatii periodice,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, instrumente de măsurare, detectare,

16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
40 -
neschimbată
41 -
neschimbată
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monitorizare, indicare și control, magneţi,
materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, materiale și
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, bagaje, pungi, portofele,
genți, articole de șelărie, piele și imitație de
piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de crăciun artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți audio, cărți electronice descarcabile,
cd-uri si dvd-uri inregistrate, fisiere digitale si
continut media descarcabil, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
materiale inregistrate, publicitate și marketing,
închirieri de spațiu publicitar, închiriere de
spațiu publicitar online, servii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
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desenate, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de papetarie şi cărți, servicii de vânzare
online în legătură cu produse de papetărie şi
cărţi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, club de carti, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii publicitare pentru cărți., publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii publicitare pentru cărți, servicii de
cercetare de piață pentru editori.
40 - Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare
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pe materiale textile, imprimări tipografice,
legare de documente, legarea de cărți sau
documente, servicii de culegere tipografică,
serigrafie, servicii tipografice, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3D, servicii de tipărire de articole de papetărie.
41 - Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de
cărți, închiriere de cărți, publicare de cărți,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, închirieri de
cărți, furnizare de informații referitoare la cărți,
închiriere de cititoare de cărți electronice,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
servicii de bibliotecă pentru schimbul de cărți,
consultanță editorială, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicarea
de calendare, publicare de cărți educative,
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servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, servicii jurnalistice, publicare de
jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
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publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
altele decât textele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software
de divertisment multimedia nedescărcabil,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise altele decât cele publicitare, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, servicii de
bibliotecă, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă de împrumut și servicii
de bibliotecă, servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă cu
privire la documente stocate și recuperate prin
mijloace electronice, servicii de bibliotecă cu
privire la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
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arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, transfer de know-how
(instruire), servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.

M 2021 08117 / STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION

SC HOLLAND FARMING
AGRO SRL

1 - Aditivi pentru soluri (fertilizanți), agenți
naturali și sintetici pentru creșterea plantelor,
agenți nutritivi pentru flori, agenți nutritivi
pentru plante, agenți pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor pentru sterilizare),
amelioratori de sol de uz agricol, amelioratori
de sol, amelioratori de sol de uz horticol,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale utilizate ca îngrășăminte agricole,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură,
biostimulante pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, îngrășăminte, îngrășăminte anorganice,
îngrășăminte azotate, îngrășăminte artificiale,
îngrășăminte chimice, îngrășăminte de grădină
cu eliberare controlată, îngrășământ pentru
plante crescute în ghiveci, îngrășăminte
multinutritive, îngrășăminte naturale,
îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru iarbă,

1 -
neschimbată
31 -
neschimbată
35 - modificată
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îngrășăminte pentru plante de interior,
îngrășăminte pentru pământ, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte utilizate
pentru iarbă și pășuni.
31 - Răsaduri, seminţe pentru plantare/seminte
de plante, bulb de flori/bulbi
35 - Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aditivi pentru soluri
(fertilizanți), agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, agenți nutritivi pentru flori,
agenți nutritivi pentru plante, agenți pentru
ameliorarea solului (cu excepția celor pentru
sterilizare), amelioratori de sol de uz agricol,
amelioratori de sol, amelioratori de sol de uz
horticol, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășământ pentru plante crescute în ghiveci,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
naturale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte pentru plante de interior,
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41 - modificată

îngrășăminte pentru pământ, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
utilizate pentru iarbă și pășuni, marketing
promoțional, împărțirea de eșantioane de
produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale promoționale, publicare de
materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, toate
serviciile menționate nu sunt utilizate în legătură
cu alimente înghețate, produse vegetale și
fructe procesate, mâncăruri preparate, sucuri și
băuturi.

M 2022 00131 / CONSTANTIN PASTRAMĂ 41 - Producţia de muzică, în domeniul
spectacolelor de muzică în direct.
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M 2022 01526 / ANTIBIOTICE SA 3 - Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice
și articole de toaletă nemedicinale, loțiuni
pentru păr, de uz cosmetic, pastă de dinți,
nemedicinală, parfumuri, uleiuri esențiale.
5 - Produse farmaceutice și medicamente
de uz uman, veterinare și igienice pe bază
de antibiotice și fără antibiotice, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente alimentare, plasturi, material pentru
pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
supozitoare, ovule, aditivi pentru furaje
medicinale.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41 - Educație, instruire, activități sportive și
culturale.

3 -
neschimbată
5 - modificată
35 -
neschimbată
41 -
neschimbată

M 2022 01752 / SC ADATEHNIX SRL 3 - Produse nemedicinale de îngrijire pentru
bebeluși.
9 - dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, Camere video de securitate,
aparate pentru supraveghere de securitate,
sisteme de alarmă antiefracție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare de hărți, respectiv: aparate de
navigație pentru automobile, aparate de sistem
de poziționare globală (GPS), aparate de
măsură, aparate și instrumente topografice,

3 -
neschimbată
9 - modificată
11 -
neschimbată
16 -
neschimbată
18 -
neschimbată
35 -
neschimbată
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sonare, genți pentru aparate de fotografiat,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate.
11 - Aparate de iluminat și reflectoare.
16 - Produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare.
18 - Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, hamuri de siguranță
pentru copii, serviete din piele, genți pentru
școlari, genți pentru cărți, genți pentru haine,
transportoare pentru animale (genți), genți de
mână pentru bărbați, genți de voiaj pentru avion,
poșete mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele.
35 - Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite.
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M 2022 01824 / RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

RE:MAKE IDEAS
CONSULTING S.R.L.

29 - Pește, pește congelat, produse congelate
pe bază de pește, produse din fructe de mare,
pește afumat, pește conservat, pește sărat,
pește marinat, calcani, nu vii, carne de crab,
conserve din pește, crustacee înghețate, file
de pește, languste, cu excepția celor vii, raci,
cu excepţia celor vii, crustacee, cu excepţia
celor vii, moluște care nu sunt vii, sardine, nu vii,
scoici, moluște comestibile, cu excepția celor vii.
35 - Publicitate, lucrări de birou, calcani,
nu vii, carne de crab, aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă
(promovare)., Publicitate, administrarea,
organizarea şi managementul afacerilor, lucrări
de birou, strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor: peşte, peşte congelat, produse
congelate pe bază de peşte, produse din fructe
de mare, peşte afumat, peşte conservat ,
peşte sărat, peşte marinat, calcani, nu vii,
carne de crab, conserve din peşte, crustacee
îngheţate, file de peşte, languste, cu excepţia
celor vii, raci, cu excepţia celor vii, crustacee,
cu excepţia celor vii, moluşte care nu sunt vii,
sardine, nu vii, scoici, moluşte comestibile,
cu excepţia celor vii, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),

29 -
neschimbată
35 - modificată
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pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, gestiunea afacerilor comerciale, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

M 2022 01859 / SC RODALL SRL SC ROMCHIM SRL 5 - Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante de uz menajer, detergenţi
pentru scopuri medicale, antiseptice, biocide,
virucide

5 - modificată

M 2022 02093 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

PRIMONET RO SRL 9 - Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, cutii de încărcare
portabile pentru țigarete și vaporizatoare
electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16 - Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)

9 -
neschimbată
16 -
neschimbată
25 - ștearsă
32 -
neschimbată
33 -
neschimbată
34 -
neschimbată
35 -
neschimbată
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din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
32 - Băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, băuturi izotonice, băuturi
sportive bogate în proteine, esențe și extracte
de fructe nealcoolice pentru prepararea
băuturilor, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai.
33 - Băuturi alcoolice cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
alcoolice energizante
34 - Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, ţigări electronice, substituenţi
pentru tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, ierburi pentru fumat,
tutun de prizat, vaporizatoare personale
și țigarete electronice, și arome și soluții
pentru acestea, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, seturi pentru fumători
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de țigări electronice, accesorii și recipiente
legate de utilizarea tutunului și a articolelor
pentru fumat, de exemplu, brichete pentru
fumători, scrumiere pentru fumători, borcane
de tutun, cutii pentru tutunul de prizat, cutii
pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise, narghilea, pachete cu hârtii
pentru ţigări, cuţite pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, filtre pentru ţigări, tabachere,
pietre pentru aprindere, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
brichete pentru fumători, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente
de curăţat pipele de tutun, maşini de buzunar
pentru rularea ţigărilor, cutii pentru tutunul de
prizat, pungi cu tutun, pipe de tutun, huse pentru
țigări electronice, produse pentru curățarea
țigărilor electronice.
35 - Publicitate, servicii de agenţie de
publicitate, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
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promoționale, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, toate aceste servicii in legatura
cu produse din industria tutunului precum si
accesorii pentru fumatori.

M 2022 02645 / ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

ALKALOID AD SKOPJE 5 - preparate farmaceutice pentru prevenirea și
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie.

5 - modificată
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1699

M 2001 04746 063691 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă, râșnițe de cafea, altele decât cele operate
manual, mașini de bucătărie, electrice.
11 - Aparate de iluminat, de producere a aburului, de
gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie
a apei şi instalaţii sanitare, filtre de cafea, electrice,
mașini de cafea, electrice, fierbătoare, electrice.

M 2001 04745 048161 25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap, șepci (articole pentru cap), jachete
(îmbrăcăminte), panataloni, șorturi (îmbrăcăminte),
cravate.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
42 - Servicii juridice, cercetare ştiinţifică şi industrială
programare pentru calculatoare.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurant, cafenea, cafeterie, snack bar-
uri, restaurant cu autoservire, catering cu mâncare și
băutură, servicii de preparare a alimentelor.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni sau
pentru animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
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M 2001 04751 063692 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă, râșnițe de cafea, altele decât cele operate
manual, mașini de bucătărie, electrice.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie,

M 2001 04750 048164 35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență în
administrarea afacerilor, prezentarea de produse.
42 - Servicii juridice, cercetare ştiinţifică şi industrială
programare pentru calculatoare.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii ale barurilor, cafenele, catering
de mâncare și băutură, închiriere de săli de reuniune,
restaurante, restaurante cu autoservire, snack-baruri.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni sau
pentru animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
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1701

de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, filtre de
cafea, electrice
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate necuprinse în alte clase,
giuvaeruri, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente de cronometrat.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
candelabre (sfeșnice) nu din metale prețioase,
ceramice pentru uz casnic, filtre de cafea, neelectrice,
râșnițe de cafea, manuale, servicii de cafea, nu din
metale prețioase, cafetiere neelectrice, altele decât
cele din metale prețioase, borcane de sticlă, cupe,
altele decât cele din faianță, boluri de sticlă, căni, nu
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din metale prețioase, infuzoare de ceai, nu din metale
prețioase, servicii de ceai, nu din metale prețioase,
strecurători de ceai, nu din metale prețioase, ceainice,
nu din metale prețioase, suporturi de masă pentru
pahare, nu din hârtie și altele decât fețele de masă,
termosuri, fierbătoare neelectrice, palete (de uz
casnic), infuzoare de ceai sub formă sferică, nu
din metale prețioase, cutii de ceai, nu din metale
prețioase, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
palete neelectrice de uz casnic, mixere manuale
(shakere pentru cocktail-uri).
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap, șorțuri (îmbrăcăminte), bandane (batice), șepci
(articole pentru cap), jachete (îmbrăcăminte), tricouri,
chiloți.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul de
Crăciun, cărți de joc, ursuleți de pluș.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, brânzeturi, unt
de cacao, smântână (produse lactate), mâncăruri
preparate din pește, salate de fructe, humus (pastă
de năut), nuci preparate, unt de arahide, arahide
procesate, tofu, frișcă, iaurt.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
fabricarea de produse pentru sifon, băuturi pe bază
de lapte de migadale, preparate pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru preparat băuturi, băuturi
izotonice, limonade, sucuri de legume (băuturi).
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență în
administrarea afacerilor, prezentare de produse.

M 2001 04752 063693 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă, râșnițe de cafea, altele decât cele operate
manual, mașini de bucătărie, electrice.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, filtre de
cafea, electrice, fierbătoare electrice, mașini de cafea,
electrice.
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate necuprinse în alte clase,
giuvaeruri, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente de cronometrat.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
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sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
candelabre (sfeșnice) nu din metale prețioase,
ceramice pentru uz casnic, mixere manuale (cocktail-
uri), filtre de cafea, neelectrice, râșnițe de cafea,
manuale, servicii de cafea, nu din metale prețioase,
cafetiere neelectrice, altele decât cele din metale
prețioase, borcane de sticlă, cupe, altele decât cele
din metale prețioase, cupe din hârtie sau plastic,
veselă, pahare de băut, faianță, boluri de sticlă,
căni, nu din metale prețioase, infuzoare de ceai,
nu din metale prețioase, servicii de ceai, nu din
metale prețioase, strecurători de ceai, nu din metale
prețioase, ceainice, nu din metale prețioase, suporturi
de masă pentru pahare, nu din hârtie și altele decât
fețele de masă, shakere de cocktail-uri (mixere
manuale), termosuri, fierbătoare neelectrice, palete
(de uz casnic), infuzoare de ceai sub formă sferică,
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M 2001 05298 048654 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru

nu din metale prețioase, cutii de ceai, nu din metale
prețioase, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
palete neelectrice de uz casnic.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap, șorțuri (îmbrăcăminte), bandane (batice), șepci
(articole pentru cap), jachete (îmbrăcăminte), tricouri,
chiloți
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul de
Crăciun, cărți de joc, ursuleți de pluș
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, brânzeturi, unt
de cacao, smântână (produse lactate), mâncăruri
preparate din pește, salate de fructe, humus (pastă
de năut), nuci preparate, unt de arahide, arahide
procesate, tofu, frișcă, iaurt
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
fabricarea de produse pentru sifon, băuturi pe bază
de lapte de migadale, preparate pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru preparat băuturi, băuturi
izotonice, limonade, sucuri de legume (băuturi)
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență în
administrarea afacerilor, prezentare de produse.
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ouă, râșnițe de cafea, altele decât cele operate
manual, mașini de bucătărie, electrice.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, filtre de
cafea, electrice, fierbătoare, electrice, mașini de
cafea, electrice.

M 2002 03146 051378 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetetelor sau imaginilor, suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice, distribuitoare automate
şi mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente (decoraţiuni)
pentru pomul de iarnă, baloane pentru joacă, mingi
pentru jocuri, cartoane de bingo, ghete de patina cu
patine atașate, cărți de joc, table de șah, table de joc
de dame (jocuri), confetti, aparate de prestidigitaţie,
cupe pentru zaruri, darts, zaruri, papusi, paturi de
papusi, îmbrăcăminte pentru papusi, biberoane
pentru papusi, case de papusi, camera de papusi,
domino, Mese pentru fotbal de masa de interior,
patine de gheta, puzzle-uri, zmee, caleidoscoape,
genunchiere (articole sportive), marionette, masti de
teatru, plase pentru sport, popice, pinate, vehicule
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de jucărie radiocontrolate, căluţi-balansoar, patine
cu rotile, scutere (jucării), skateboarduri, tobogane
(articole dejoacă), sănii (articole de sport), globuri de
zăpadă, bazine de înot (articole de joacă), ursuleţi
de plus, titireze (jucării), vehicule de jucărie, arcuri
pentru tir.

M 2004 00255 059994 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, carboni activați, alcool,
esteri, antigeluri, produse frigorifice, aditivi, produse
chimice pentru fluide de foraj, lichid de frână,
dizolvanți pentru vopsele, gaze solidificate pentru uz
industrial, hidrogen.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile pentru
iluminat, petrol, carburanți, ligroină.
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6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
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şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comeț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaze
petroliere lichefiate, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor (pentru terți), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural și produse din
acestea, precum și cu flori, gaz și materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice și minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, și anume
instrumente pentru preparareaalimentelor, cuțite
de bucătărie și tacâmuri de masă, precum și
piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor și tetine, instalații de iluminat și reflectoare
de iluminat, aparate și echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire și pentru alte tratamente pentru
alimente și băuturi, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, și anume cu aprinzătoare, adezivi, cuști și
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
și recipiente, instrumente de curățare și material
pentru curățare, ustensile cosmetice și de toaletă,
precum și articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și piese
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și accesorii pentru produsele menționate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
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M 2007 01954 084834 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, antiperspirante (articole de toaletă), măști

acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de indentificare
a participanților, bonuri valorice, bilete pentru
evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
întreținerea autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
curățarea autovehiculelor.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii.
40 - Tratament de materiale, prelucrarea petrolului.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, prospecțiuni geologice, inginerie,
actualizare de software de calculator, cercetări
geologice, prospectare geologică.
45 - Servicii juridice.
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de înfrumusețare, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant pentru
îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu detergent
pentru curățare, preparate cosmetice pentru băi,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, geluri de albire a dinților, produse pentru
lustruirea dinților, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
șampoane, șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate de toaletă.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, benzi adezive pentru uz medical,
adjuvanți pentru uz medical, preparate albuminoase
pentru uz medical, aminoacizi pentru uz medical,
brățări anti-reumatism, produse pentru suprimarea
apetitului pentru uz medical, produse anti-urice,
balsamuri pentru uz medical, preparate balsamice
pentru uz medical, bandaje pentru pansament,
produse medicinale pentru baie, produse biologice
pentru uz medical, preparate bronhodilatatoare,
bomboane medicale, capsule pentru uz farmaceutic,
produse chimice pentru uz medical, gumă de
mestecat pentru uz medicinal, comprese, dulciuri
medicinale, preparate de diagnosticare pentru uz
medical, băuturi dietetice adaptate uzului medical,
alimente dietetice adaptate uzului medical, digestive
pentru uz farmaceutic, droguri medicinale, loțiuni
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pentru uz farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic,
băuturi medicinale, ierburi medicinale, uleiuri
medicinale, ceai medicinal, medicamente pentru uz
uman, suplimente alimentare pe bază de minerale,
ape minerale pentru uz medicinal, suplimente
nutritive, preparate pe bază de vitamine.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terților a produselor sus-menționate
în clasa 5 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod,
demonstrații cu produse, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, intermedieri de
promoții de vânzare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail.

M 2008 06953 096626 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

1713



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
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uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 01039 101345 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
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figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 01040 101346 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
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de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii

1719



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 01041 100622 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
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gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
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încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
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fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 01042 101347 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
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şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
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gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 01043 101348 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
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uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 01044 101349 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu
gaze naturale, petrol, lichidel de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în iegătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, şi anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi tacâmuri de masă, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor şi tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare
de iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi, cuşti şi
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
şi recipiente, instrumente de curăţare şi material
pentru curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese
şi accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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articole de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare, urmărire
a ţintei şi cartografiere, precum şi cu piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, articole din
hârtie de unică folosinţă, produse de imprimerie,
umbrele şi umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genţi, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum şi cu suveniruri,
şi anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
răşină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, şi anume statui,
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figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre preţioase sau semipreţioase sau imitaţii
ale acestora, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2009 03221 103258 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanță
profesională în afaceri, date referitoare la afaceri,
expertiză în afaceri, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, estimări referitoare la afaceri
comerciale, agenții de publicitate, asistență în
managementul afacerilor, servicii de audit, cercetarea
pieței, cercetări pentru afaceri, consultanță pentru
conducerea afacerilor, decorarea vitrinelor, distribuire
de materiale publicitare, distribuția de eșantioane,
servicii de externalizare (asistență comercială),
informații pentru afaceri, investigații pentru afaceri,
servicii de modelare în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, studii de piață, promovarea
vânzărilor pentru terți, recrutare de personal, sfaturi în
organizarea și conducerea afacerilor.

M 2010 06563 112086 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
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alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comeț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaze
petroliere lichefiate, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor (pentru terți), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural și produse din
acestea, precum și cu flori, gaz și materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice și minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente, băuturi, articole de menaj, și anume
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și tacâmuri de masă, precum și
piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor și tetine, instalații de iluminat și reflectoare
de iluminat, aparate și echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire și pentru alte tratamente pentru
alimente și băuturi, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, și anume cu aprinzătoare, adezivi, cuști și
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
și recipiente, instrumente de curățare și material
pentru curățare, ustensile cosmetice și de toaletă,
precum și articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și piese
și accesorii pentru produsele menționate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
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pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
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ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
întreținerea autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
curățarea autovehiculelor.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară., cafenele, cantine, restaurante, snack-
baruri.

M 2010 06802 112618 28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate aceste servicii cu excepţia celor
oferite la bordul vaselor de croazieră sau în legătură
cu serviciile de croazieră.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, crearea și menținerea site-uri web pentru
terți, design industrial, închirierea serverelor web,
instalarea de programe, întreținere programelor de
calculator, servicii de design pentru ambalaje, servicii
de design vestimentar.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, toate aceste servicii cu excepţia celor
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oferite la bordul vaselor de croazieră sau în legătură
cu serviciile de croazieră.

M 2012 02315 123450 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice, case

M 2012 00382 119355 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii, servicii de televiziune prin
radiodifuzare, radiodifuzare fără fir, servicii de
transmisie prin satelit, transmisie electronică de
conținut de date, radiodifuzare, servicii de știri și de
agenții de știri.
39 - Transport, ambalare şi depozitare mărfuri -
distribuţie, organizare de călătorii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, programe de televiziune și
filme, informații cu privire la divertisment, organizarea
și desfășurarea de concerte, organizarea și
desfășurarea de evenimente, organizarea de
competiții, organizarea de expoziții (educație sau
divertisment), organizarea de showuri ( servicii de
impresariat).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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de bani, produse metalice necuprinse în alte clase,
minereuri.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
aparate de odorizare a aerului, grătare, aparate
pentru răcirea băuturilor, mașini de făcut pâine,
aparate de prăjit pâine, bread-making machines,
corpuri de iluminat pentru plafoane, candelabre,
lumini electrice pentru pomul de Crăciun, filtre
electrice pentru cafea, mașini electrice pentru cafea,
prăjitoare de cafea, mașini de gătit, aparate și
instalații de gătit, ustensile electrice pentru gătit,
friteuze electrice, aparate de dezinfectat, dozatoare
de dezinfectant pentru toalete, aparate de distilare,
uscătoare de păr, lămpi electrice, ventilatoare
electrice pentru uz personal, încălzitoare electrice
sau neelectrice pentru picioare, fântâni decorative,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de dezinfectat altele decât
pentru uz medical, aparate pentru uscarea mâinilor,
pentru băi, hote pentru bucătării, aparate pentru
hidromasaj, ceainice electrice, arzătoare pentru lămpi,
lămpi electrice, uscătoare electrice de rufe, lanterne
pentru iluminare, becuri, becuri electrice, becuri
pentru semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (LED),
brichete cu gaz, cuptoare cu microunde (aparatură
de gătit), lanterne de buzunar, lanterne electrice de
buzunar, radiatoare electrice, prăjitoare, aparate
de prăjire, rotiserii, prize pentru lumini electrice,
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aparate de dedurizare a apei, aparate cu abur pentru
față (saune), fier de călcat cu abur pentru țesături,
aparate de filtrare a apei, fierbătoare, neelectrice,
ustensile electrice pentru gătit, aparate și instalații
pentru uscare, grătare de cuptor, griluri (aparatură
de gătit), hote de extracție pentru bucătării, șeminee
domestice, frigidere, aparate pentru prăjirea fructelor,
cuptoare cu aer cald, aparate pentru hidromasaj,
ceainice electrice, aparate de aer condiționat,
instalații de aer condiționat, aparate pentru răcirea
aerului, uscătoare cu aer (uscătoare), lanterne
chinezești, felinare pentru iluminat, lanterne de
buzunar, lanterne electrice de buzunar, tigăi electrice
de gătit sub presiune.
21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
curățarea pielii, dozatoare de aerosoli, nu pentru
uz medical, dispozitive electrice pentru atragerea și
omorârea insectelor, oale sub presiune neelectrice
(autoclave), coșuri pentru uz casnic, termosuri pentru
băuturi, amestecătoare neelectrice pentru uz casnic,
mese de călcat, tirbușoane, boluri din sticlă, cutii
de pâine, tocătoare pentru pâine, mături, produse
pentru periat, perii pentru spălarea vaselor, găleți,
cuști pentru animalele de companie, forme de prăjituri
(mulaje), candelabre (lumânări), stingătoare de
lumânări, lumânări, damigene, bătătoare de covoare
(instrumente manuale), instrumente de curățare
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acționate manual, suporturi pentru uscarea hainelor,
filtre non-electrice de cafea, râșnițe pentru cafea
acționate manual, servicii de cafea (veselă), ibrice
non- electrice de cafea, forme pentru copt, cuțite
pentru biscuiți, seturi de oale de gătit, ustensile de
bucătărie, tocătoare pentru bucătărie, răcitoare (vase
pentru gheață), lăzi frigorifice portabile non-electrice,
recipiente pentru săpun, dozatoare de săpun, cutii
metalice pentru dozarea prosoapelor din hârtie,
râșniță non-electrică de uz casnic, prese non-electrice
de fructe, pentru uz casnic, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor, termosuri,
huse formate pentru masa de călcat, mese de călcat,
saci izotermici, recipiente pentru bucătărie, ustensile
pentru bucătărie, mixere manuale (shaker-e pentru
cocktail-uri), dispozitive non-electrice de amestecat,
pentru uz casnic, găleți pentru mop, mopuri, mașini
manuale pentru tăieței, râșnițe manuale de piper,
pipernițe, filtre non-electrice pentru cafea, arzătoare
de parfumuri, odorizante, pulverizatoare de parfum,
scurgătoare (ustensile casnice), sifoane pentru
apă gazoasă, ustensile pentru toaletă, dispozitive
de udare, oale sub presiune neelectrice, lumânări,
oale de gătit, ustensile non-electrice pentru gătit,
friteuze non-electrice, ghivece pentru flori, mănuși
de grădinărit, mănuși de uz casnic, stropitoare,
dispozitive de udare, perii pentru spălarea vaselor,
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
actualizarea materialelor publicitare, managementul
afacerilor și consultață de organizare, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
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consumatori), demonstrații cu produse, distribuirea
de eșantioane, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
de produse în mediile de comunicare, pentru retail,
marketing, strângerea la un loc, în beneficiul terțior, a
unor produse diverse în mod special a celor solicitate
în clasele 6, 8 11, 21 (exceptând transportul) pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
agenții de import-export, răspândirea materialelor
publicitare.

M 2012 03823 121880 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenţii de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicutare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor), analiza preţului de achiziţie,
răspunderea la telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, aranjarea abonamentelor
la ziar, pentru alții, aranjarea abonamentelor la
servicii de telecomunicații pentru alții, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, auditare, transmiterea facturilor
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prin poştă, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii
de afaceri, managementul afacerilor şi consultanţă
de organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru hoteluri,
managementul afacerilor pentru artişti, managementul
afacerilor sportivilor, consultanţă pentru organizarea
afacerii, cercetare de afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, agenții pentru informaţii comerciale,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), asistenţă de management
comercial şi industrial, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, servicii de
comparaţie a preţurilor, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, consultanţă profesională în
afaceri, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza preţului,
intermedieri căutări de date în fişiere de computer
pentru alții, demonstraţii cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
reproducerea documentelor, prognoze economice,
experţi în eficienţă, agenţii de locuri de muncă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoţional, management computerizat al
fişierelor, prognoze economice, managementul
afacerilor pentru hoteluri, agenţii de import-export,
asistenţă pentru management industrial sau
comercial, agenţii de informare comercială, informaţii
de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii de afaceri,
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facturare, servicii de structurare în scop publicitar,
administrare comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, asistenţă de
management comercial sau industrial, managementul
fişierelor computerizate, consultanţă de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de markgtipg, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
ştirilor, aranjarea abonamentelor la ziar pentru alții,
închirieri de echipamente şi aparatură de birou,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistenţă de afaceri), întocmirea statelor
de plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, prezentarea de produse în mediile de
comunicare pentru retail, servicii de comparare a
preţurilor, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, procesare a cuvintelor, intermediere de
achiziţii pentru alții (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri), producţia de clipuri publicitare,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
relaţii publice, publicarea textelor publicitare, agenţii
de publicitate, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea textelor
publicitare, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, reclame radio, personal de recrutare,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor, închirierea
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aparaturii şi echipamentelor de birou, închiriere de
material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, promoții de
vânzare pentru alții, distribuirea eşantioanelor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
servicii de telemarketing, servicii de răspuns la telefon
pentru abonaţii indisponibili, reclame televizate,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar, închirierea tonomatelor.

M 2012 03824 121881 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenţii de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicutare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor), analiza preţului de achiziţie,
răspunderea la telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, aranjarea abonamentelor
la ziar, pentru alții, aranjarea abonamentelor la
servicii de telecomunicații pentru alții, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, auditare, transmiterea facturilor
prin poştă, consultanţă profesională în afaceri,
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informaţii de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii
de afaceri, managementul afacerilor şi consultanţă
de organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru hoteluri,
managementul afacerilor pentru artişti, managementul
afacerilor sportivilor, consultanţă pentru organizarea
afacerii, cercetare de afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, agenții pentru informaţii comerciale,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), asistenţă de management
comercial şi industrial, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, servicii de
comparaţie a preţurilor, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, consultanţă profesională în
afaceri, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza preţului,
intermedieri căutări de date în fişiere de computer
pentru alții, demonstraţii cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
reproducerea documentelor, prognoze economice,
experţi în eficienţă, agenţii de locuri de muncă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoţional, management computerizat al
fişierelor, prognoze economice, managementul
afacerilor pentru hoteluri, agenţii de import-export,
asistenţă pentru management industrial sau
comercial, agenţii de informare comercială, informaţii
de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii de afaceri,
facturare, servicii de structurare în scop publicitar,
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administrare comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, asistenţă de
management comercial sau industrial, managementul
fişierelor computerizate, consultanţă de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de markgtipg, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
ştirilor, aranjarea abonamentelor la ziar pentru alții,
închirieri de echipamente şi aparatură de birou,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistenţă de afaceri), întocmirea statelor
de plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, prezentarea de produse în mediile de
comunicare pentru retail, servicii de comparare a
preţurilor, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, procesare a cuvintelor, intermediere de
achiziţii pentru alții (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri), producţia de clipuri publicitare,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
relaţii publice, publicarea textelor publicitare, agenţii
de publicitate, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea textelor
publicitare, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, reclame radio, personal de recrutare,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor, închirierea
aparaturii şi echipamentelor de birou, închiriere de
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material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, promoții de
vânzare pentru alții, distribuirea eşantioanelor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
servicii de telemarketing, servicii de răspuns la telefon
pentru abonaţii indisponibili, reclame televizate,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar, închirierea tonomatelor.

M 2012 04854 122370 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la gazele naturale, servicii
de asistență în managementul afacerii, servicii
de cercetare a afacerilor, servicii de informare
a afacerilor, prognoză economică, servicii de
contabilitate, compilare de informații în baze de date
computerizate, marketing, servicii de comerț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de comerț cu gaze
naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat, petrochimice
pentru și de la alții, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu hidrocarburi, petrol,
gaz natural și produse din acestea, precum și cu
flori, gaz și materii prime minerale, apă fierbinte,
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ape terapeutice și minerale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu alimente,
băuturi, articole de menaj, și anume instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuțite de bucătărie
și tacâmuri de masă, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor și tetine,
instalații de iluminat și reflectoare de iluminat, aparate
și echipamente de gătit, de încălzit, de răcire și pentru
alte tratamente pentru alimente și băuturi, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuști și paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit și recipiente, instrumente de curățare
și material pentru curățare, ustensile cosmetice și
de toaletă, precum și articole de baie, obiecte de uz
casnic pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale

1745



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de traducere, informații
în materie de educație, informații în materie de
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recreere, ghidare vocațională (învățământ sau sfaturi
de antrenament), servicii de biblioteci împrumut,
servicii de campusuri de vacanță (divertisment),
servicii de cluburi de sănătate (sănătate și fitness),
furnizarea facilităților de golf, creșe, prezentare,
expoziții, cluburi de noapte, furnizarea instalațiilor
sportive, servicii de studio-uri de înregistrare,
music-hall, parcuri de distracție, formare practică
(demostrație), servicii ale instructorilor personali
(antrenament și fitness), servicii asigurate de
grădinile zoologice, interpretarea limbajului gestual,
conducerea antrenamentelor de fitness, prezentarea
de spectacole live, fotoreportaje, subtitrare, academii
(educație), cursuri prin corespondență, producții de
film, altele decât cele publicitare, fotografie, jocuri
de noroc, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, informații în materie de divertisment,
servicii de caligrafie, servicii de compoziție muzicală,
machetare pentru alte scopuri decât cel publicitar,
microfilmare, montajul benzilor video, jocuri on-line
intr-o rețea de calculatoare, furnizarea de publicații
electronice, nedescărcabile, publicare electronică
on-line a cărților și periodicelor, organizarea și
conducerea de conferințe, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea și conducerea de concerte,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea de parade de modă pentru divertisment,
rezervarea de locuri pentru spectacole, dresarea
de animale, organizarea de competiții sportive,
organizarea și conducerea de seminarii, organizarea
și conducerea de workshop-uri (training), organizarea
și conducerea de colocvii, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizarea
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de baluri, organizarea de loterii, organizarea de
concursuri de frumusețe, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), servicii de redactarea
de scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, închirierea de aparate audio, închirierea
de aparatură de iluminat pentru decoruri de teatru
sau studiouri de televiziune, închirierea de posturi
de radio și televiziune, închirierea echipamentelor
de jocuri, închirierea de echipament pentru sport
(cu excepția vehiculelor), închirierea terenurilor de
sport, închirierea de echipamente pentru scufundări
subacvatice, închirierea de stadioane, închirierea de
terenuri de tenis, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de camere video, publicare de cărți,
producție de filme pe benzi video, închirierea de benzi
video, cronometrarea manifestărilor sportive.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, prospecțiuni geologice, studii de proiecte
tehnice, inginerie, cercetări geologice.

M 2012 05467 122925 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,

1748



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

băuturi pe bază de ceai, paste alimentare făinoase,
biscuiți, torturi, dulciuri pentru decorarea pomilor de
crăciun, bomboane (dulciuri), produse de patiserie,
turtă dulce, macaroane, alimente preparate pe bază
de tăieței, tăieței, paste, plăcinte, plăcinte cu came,
pizza, popcom, făină de cartofi alimentară, budinci,
tarte, ravioli, spaghete, condimente, făină de grâu.
31 - Cereale si produse agricole, horticole, forestiere,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
on line într-o reţea computerizată, regruparea în
beneficiul terţilor a produselor diverse în special
a celor din clasele 29,30,31,32, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de import-export, licenţe de produse şi
servicii pentru terţi, servicii de franciză, organizarea şi
participarea la târguri şi expoziţii în scop publicitar şi
comercial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de șoferie, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), livrări de flori, livrări
de mesaje, livrări de bunuri, închirierea de garaje,
livrări de bunuri prin comandă poștală, livrarea de
colete, închirierea spațiilor de parcare, închirierea
depozitelor.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, închirierea de locuințe- temporare,
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rezervări de locuințe temporare, pensiune pentru
animale, servicii de bar, cafenele, furnizarea
facilităților de camping, cantine, catering de alimente
și băuturi, case de pensionari, servicii de unități
de cazare (hoteluri, pensiuni, moteluri), asigurarea
facilităților pentru campare, închirierea de corturi,
restaurante, restaurante cu auto-servire, servicii de
aziluri de bătrâni.

M 2013 02347 125953 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenţii de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicutare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor), analiza preţului de achiziţie,
răspunderea la telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, aranjarea abonamentelor
la ziar, pentru alții, aranjarea abonamentelor la
servicii de telecomunicații pentru alții, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, auditare, transmiterea facturilor
prin poştă, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii
de afaceri, managementul afacerilor şi consultanţă
de organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru hoteluri,
managementul afacerilor pentru artişti, managementul
afacerilor sportivilor, consultanţă pentru organizarea
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afacerii, cercetare de afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, agenții pentru informaţii comerciale,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), asistenţă de management
comercial şi industrial, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, servicii de
comparaţie a preţurilor, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, consultanţă profesională în
afaceri, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza preţului,
intermedieri căutări de date în fişiere de computer
pentru alții, demonstraţii cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
reproducerea documentelor, prognoze economice,
experţi în eficienţă, agenţii de locuri de muncă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoţional, management computerizat al
fişierelor, prognoze economice, managementul
afacerilor pentru hoteluri, agenţii de import-export,
asistenţă pentru management industrial sau
comercial, agenţii de informare comercială, informaţii
de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii de afaceri,
facturare, servicii de structurare în scop publicitar,
administrare comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, asistenţă de
management comercial sau industrial, managementul
fişierelor computerizate, consultanţă de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de markgtipg, modeling pentru promoţii
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publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
ştirilor, aranjarea abonamentelor la ziar pentru alții,
închirieri de echipamente şi aparatură de birou,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistenţă de afaceri), întocmirea statelor
de plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, prezentarea de produse în mediile de
comunicare pentru retail, servicii de comparare a
preţurilor, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, procesare a cuvintelor, intermediere de
achiziţii pentru alții (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri), producţia de clipuri publicitare,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
relaţii publice, publicarea textelor publicitare, agenţii
de publicitate, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea textelor
publicitare, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, reclame radio, personal de recrutare,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor, închirierea
aparaturii şi echipamentelor de birou, închiriere
de material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, promoții de
vânzare pentru alții, distribuirea eşantioanelor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, sistematizarea informaţiilor
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în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
servicii de telemarketing, servicii de răspuns la telefon
pentru abonaţii indisponibili, reclame televizate,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar, închirierea tonomatelor.

M 2013 03611 127425 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,actualizarea
 materialelor publicitare, informațiicomerciale și 
consiliere pentru clienti (firmă pentruconsilierea 
consumatorilorj, consultanță profesionalăîn afaceri, 
managementul afacerilor și consultață deorganizare, 
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, consultanță
profesională în afaceri, demonstrații cu produse,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de informare comercială,
marcheting închirieri de ecipamente și aparatură de
birou, organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, intermediere de achiziții pentru terți
(achiziția de produse și servicii pentru alte afaceri),
relații publice, servicii de relocare pentru afaceri,
închirierea spațiilor publicitare, servici de secretariat.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., academii (educație), furnizarea servicilor
de amuzament, parcuri de amuzament, organizarea
și susținerea colocviilor, seminariilor, simpozioanelor,
servicii de bibliotecă mobilă. publicarea cărțilo, servicii
de club (amuzament sau educație), organizarea de
competiții (educație sau amuzament), orgamzarea
competițiilor sportive, cursuri de corespondență,
informații referitoare la educație, educație religioasă,
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M 2014 02184 132213 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), unelte agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare, atomizoare (mașini),
carburatoare, plăci de zăvorâre, ferăstrău cu lanț, dălți

examinări educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing (publicare electronică), servicii
de amuzament, organizarea expozițiilor pentru
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de parade de modă pentru amuzament, servicii de
amuzament, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitnes), servicii de campinguri
de vacanță (distracții), informații despre educație,
informații despre distracții, informații despre posibilități
de recreere, servicii de instruire, interpretarea
limbajului semnelor, servicii de interpretariat lingvistic,
organizarea balurilor, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea competițiilor
sportive, planificarea petrecerilor (distracții),
antrenament practic (demonstrații), frunizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, fumizarea
de servicii de karaoke, furnizarea de publicații
electronice, online nedescărcabile, furnizarea
facilităților sportive, publicarea cărților, publicarea
cărților și jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, închierea
de decoruri, servicii de tabere sportive, traducere,
consilere vocațională (consiliere educațională sau de
instruire).
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pentru mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de găurit (componente de mașini), aparate
de sudură cu arc electric, ciocane electrice, aparate
electrice de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate de
tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini, pistoale
de lipit electrice, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mori pentru uz casnic, altele decât
cele manuale, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor sau
motoarelor), mașini și dispozitive electrice pentru
polizare, ciocane mecanice, prese de vin, mașini de
pulverizat vopseaua, demaroare pentru motoare,
aparat de sudură acționat cu gaz, lopeți mecanice,
cricuri (mașini), turbocompresoare, transmisii pentru
mașini, lanțuri de transmisie, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, prese (mașini de uz
industrial), pistoale de vopsit, mașini electrice de
găurit, mașini de tocat electrice pentru uz casnic,
mașini pentru tăierea părului animalelor, mașini de
decojire pentru porumb/ mașini de decojire pentru
cereale, mașini de tocat carne, mașini de sfărâmare
de uz casnic, electrice, mașini pentru vopsit, mașini
de ascuțit, aparate de sudură cu arc electric, mașini
electrice de sudură, mașini de făcut cârnați, mașini de
îndoit, mașini de zdrobit, mașini de tăiere, mașini de
ondulare, mașini de plivit, mașini de tuns iarba, mașini
unelte, mașini de debavurat, mașini de calibrare,
roboți (mașini), mașini de nituire, mașini de rabotare,
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mașini pentru asamblarea bicicletelor, mașini de
ștanțat.
8 - Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite, furculiţe
şi linguri, arme albe, aparate de ras.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod, servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice (site-uri
web sau emisiuni de teleshopping), servicii de import-
export.

1756

M 2014 02375 133234 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi, adezivi pentru industrie, carboni
activați, alcool, esteri, antigeluri, produse frigorifice,
aditivi, produse chimice pentru fluide de foraj, lichid
de frână, dizolvanți, gaze solidificate pentru uz
industrial, sulf, hidrogen.
3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive pentru vehicule, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.
4 - Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri, lumini
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de veghe (lumânări), ceară (materie primă), parafină,
cerezină, ozocherită, petrol, carburanți, ligroină.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase), caractere tipografice, forme
de tipar.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt incluse
în alte clase, materiale plastice extrudate, materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la gazele naturale, asistență în managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
cercetare a afacerilor, informare a afacerilor,
prognoză economică, contabilitate, servicii de comerț
cu gaze naturale, petrol, lichide de gaze naturale,
gaze petroliere lichefiate, produse pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor (pentru terți), promovarea
vânzărilor pentru terți, și anume emitere de carduri
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de fidelitate, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural
și produse din acestea, precum și cu flori, gaz și
materii prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
și minerale, planificarea economică a alimentării de
urgență cu gaz, energie electrică, căldură, precum
și cu produse din petrol și gaz și a aprovizionării
cu acestea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu alimente, băuturi, articole de menaj, și
anume instrumente pentru prepararea alimentelor,
cuțite de bucătărie și tacâmuri de masă, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor și tetine, instalații de iluminat și reflectoare
de iluminat, aparate și echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire și pentru alte tratamente pentru
alimente și băuturi, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, și anume cu aprinzătoare, adezivi, cuști și
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
și recipiente, instrumente de curățare și material
pentru curățare, ustensile cosmetice și de toaletă,
precum și articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și piese
și accesorii pentru produsele menționate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
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care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, servicii de
spălare a autovehiculelor.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
40 - Prelucrarea şi exploatarea de petrol, bitum
de toate tipurile, de gaze naturale şi materii prime
minerale.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software, prospecțiuni
geologice, inginerie, verificare tehnică de instalații
care transportă, produc, livrează, prelucrează,
actualizare de software de calculator, cercetări
geologice, prospectare geologică.

M 2014 04225 133520 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini automate
pentru vânzare (distribuitoare automate), atomizoare
(mașini), carburatoare, plăci de zăvorâre, ferăstrău
cu lanț, dălți pentru mașini, mandrine (componente
de mașini), pompe de aer comprimat, compresoare
(mașini), mandrine de găurit (componente de mașini),
aparate de sudură cu arc electric, ciocane electrice,
aparate electrice de sudură, aparate de ridicare,
curele de ridicare, tobe (componente de mașini),
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aparate de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru
mașini, pistoale de lipit electrice, scule manuale,
altele decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele manuale, mori (mașini),
motoare electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, segmenți de piston, pistoane pentru cilindre,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor sau motoarelor), ciocane mecanice,
prese de vin, demaroare pentru motoare, motopompa
de apa, aparate de sudură cu arc electric, aparat
de sudură acționat cu gaz, lopeți mecanice, cricuri
(mașini), turbocompresoare, transmisii pentru
mașini, lanțuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, prese (mașini de uz industrial),
clești de tăiat (mașini), pistoale de vopsit, mașini
electrice de găurit, mașini de tocat electrice pentru
uz casnic, mașini pentru tăierea părului animalelor,
mașini de decojire pentru porumb/ mașini de decojire
pentru cereale, mașini de tocat carne, mașini de
sfărâmare de uz casnic, electrice, mașini pentru
vopsit, mașini de ascuțit, aparate de sudură cu arc
electric, mașini electrice de sudură, mașini de făcut
cârnați, mașini de îndoit, mașini de zdrobit, mașini de
tăiere, mașini de ondulare, mașini de plivit, mașini de
tuns iarba, mașini unelte, mașini de debavurat, mașini
de calibrare, roboți (mașini), mașini de nituire, mașini
de rabotare, mașini pentru asamblarea bicicletelor,
mașini de ștanțat.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 7 permiţând
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consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
comod, servicii de import-export.

M 2014 05983 135418 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi, adezivi folosiţi în industrie,
carboni activați, alcool, esteri, antigeluri, produse
frigorifice, aditivi, produse chimice pentru fluide de
foraj, lichid de frână, dizolvanți, gaze solidificate
pentru uz industrial, hidrogen.
2 - Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
4 - Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri, lumini
de veghe (lumânări), materie primă, ceară, parafină,
cerezină, ozocherită, petrol, carburanți, ligroină.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
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dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
6 - Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie, articole
mici din metal, ţevi şi tuburi metalice, produse
nemetalice cuprinse în alte clase, minereuri.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini automate
pentru vânzare.
8 - Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite, furculiţe
şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, automate de vânzare
şi mecanisme pentru aparate care funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, material de sutură.
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11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în aer
sau pe apă.
13 - Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt
cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri.
15 - Instrumente muzicale.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învaăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase), caractere tipografice, forme
de tipar.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt incluse
în alte clase, materiale plastice extrudate, materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie.
19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
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şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
20 - Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchită,
os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 - Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale pentru
perii, materiale de curăţare, lână metalică, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în
alte clase.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase), materiale de umplutură
(cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
23 - Fire de uz textil.
24 - Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase,
cuverturi de pat şi de masă.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
26 - Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi,
capse, copci , ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole
de pardoseală, tapet, cu excepţia celui din material
textil.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
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30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la gazele naturale, asistență în managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
cercetare a afacerilor, informare a afacerilor,
prognoză economică, contabilitate, servicii de
comerț cu gaze naturale, petrol, lichide de gaze
naturale, gaze petroliere lichefiate, produse pentru
și de la alții, promovarea vânzărilor (pentru terți),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural și
produse din acestea, precum și cu flori, gaz și
materii prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
și minerale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu alimente, băuturi, articole de menaj, și
anume instrumente pentru prepararea alimentelor,

1766



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

cuțite de bucătărie și tacâmuri de masă, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor și tetine, instalații de iluminat și reflectoare
de iluminat, aparate și echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire și pentru alte tratamente pentru
alimente și băuturi, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
menaj, și anume cu aprinzătoare, adezivi, cuști și
paturi pentru animale, veselă, seturi de oale de gătit
și recipiente, instrumente de curățare și material
pentru curățare, ustensile cosmetice și de toaletă,
precum și articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și piese
și accesorii pentru produsele menționate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, supraveghere de
lucrări de construcție, foraje adânci pentru zăcăminte
de petrol sau de gaz, spălarea vehiculelor, întreținere
de vehicule, întreținerea și repararea autovehiculelor,
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stații de service pentru vehicule (alimentare și
întreținere), vulcanizarea anvelopelor (anvelope)
(reparare), extracții miniere.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
40 - Prelucrarea materialelor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software, prospecțiuni
geologice, inginerie, verificare tehnică de instalații
care transportă, produc, livrează, prelucrează,
actualizare de software de calculator, cercetări
geologice, prospectare geologică.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

M 2014 06188 135177 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare (distribuitoare
automate), pistoale de vopsit, atomizoare (mașini),
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carburatoare, plăci de zăvorâre, ferăstrău cu lanț,
dălți pentru mașini, mandrine (componente de
mașini), pompe de aer comprimat, compresoare
(mașini), mandrine de găurit (componente de mașini),
aparate de sudură cu arc electric, ciocane electrice,
aparate electrice de sudură, aparate de ridicare,
curele de ridicare, tobe (componente de mașini),
aparate de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru
mașini, pistoale de lipit,electrice, scule manuale,
altele decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele manuale, mori (mașini),
motoare electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, segmenți de piston, pistoane pentru cilindre,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor sau motoarelor), ciocane mecanice, prese
de vin, demaroare pentru motoare, aparat de sudură,
acționat cu gaz, lopeți mecanice, cricuri (mașini),
turbocompresoare, transmisii pentru mașini, lanțuri
de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, prese (mașini de uz industrial), clești de tăiat
(mașinii unelte).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a diverselor produse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod, servicii de import-export,
toate acestea referitoare la produsele din clasa 7.

M 2015 02718 140095 11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, încălzitoare
de apă, aparate pentru hidromasaj, arzătoare
cu acetilenă, generatoare de acetilenă, tarțe cu
acetilenă, aparate de dezodorizare a aerului, aparate
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de răcire a aerului, încălzitoare de aer, uscătoare de
aer (uscătoare), instalații de aer condiționat, instalații
de filtrare a aerului, aparate de climatizare, supape
de aer pentru instalații de încălzire cu abur, aparate
și mașini pentru purificarea aerului, sterilizatoare
de aer, arzătoare de alcool, dispozitive anti-orbire
pentru automobile (accesorii pentru lămpi), dispozitive
anti-orbire pentru vehicule (accesorii pentru lămpi),
duze anti-stropire, aparate de filtrare a acvariului,
încălzitoare pentru acvarii, lumini de acvariu, lămpi
cu arc, instalații de transport cenușă, automate,
autoclave (oale electrice sub presiune), cuptoare
pentru brutari, grătare, căzi de baie, căzi pentru băi
de șezut, instalații de baie/instalații sanitare de baie,
încălzitoare de pat, aparate de răcire a băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideu, pături electrice, care
nu sunt de uz medical, țevi de cazan (tuburi) pentru
instalații de încălzire, cazane, altele decât părțile
mașinilor, suporturi pentru arzătoare cu gaz, prăjitoare
de pâine, mașini pentru coacerea pâinii, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru lămpi cu
arc, covoare încălzite electric, calorifere de încălzire
centrală, candelabre, suflante pentru coșuri, felinare
chinezești/ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, aparate de cromatografîe de uz industrial,
camere curate (instalații sanitare), prăjitoare de
cafea, percolatoare de cafea electrice, aparate
de cafea electrice, bobine (părți ale instalațiilor de
distilare, încălzire sau răcire), aragazuri, ustensile
de gătit electrice, aparate și instalații de gătit,
inele de gătit, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalații de răcire pentru
apă, instalații de răcire pentru lichide, instalații

1771



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

și mașini de răcire, aparate și instalații de răcire,
instalații de răcire pentru tutun, lămpi cu lumina
rece, lumini de motociclete, vane (încălzire), friteuze
electrice, aparate de dezghețare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea deșeurilor alimentare,
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare, nu pentru
uz personal, instalații de desalinizare, tuburi de
descărcare electrice pentru iluminat, distribuitoare de
dezinfectante pentru toalete, aparate dezinfectante,
coloane de distilare, aparate de distilare, lumini
de scufundare, emițătoare de irigare prin picurare
(armături de irigare), aparate de uscare, aparate de
uscare pentru furaje și furaje, aparate și instalații de
uscare, evaporatoare, rezervoare de expansiune
pentru instalații de încălzire centrală, hote de extracție
pentru bucătării, fiare de călcat pentru țesături,
ventilatoare (aer condiționat), ventilatoare (părți ale
instalațiilor de climatizare), ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de alimentare pentru cazane
de încălzire, filamente pentru lămpi electrice, filtre
pentru aer condiționat, filtre pentru apă potabilă,
șeminee de uz casnic, fîtinguri, în formă, pentru
cuptoare/ garnituri fasonate pentru cuptoare, stive
de flacără pentru utilizare în industria petrolieră,
torțe de semnalizare, coșuri pentru încălzirea
cazanelor, aparate electrice pentru gătit cu aburi,
saci electrici pentru încălzirea picioarelor, aparate
pentru încălzit picioare (electrice, neelectrice), forje
portabile, fântâni, congelatoare, brichete de fricțiune
pentru aprinderea gazului, aparate de economisire
a combustibilului, aparate de fumigare, nu de uz
medical, grătare pentru cuptoare/bare de foc, cutii de
cenușă pentru cuptor, cuptoare, altele decât pentru
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uz de laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
și purificare a gazelor, spălătoare de gaze (părți ale
instalațiilor de gaze), arzătoare cu gaz, cazane pe
gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele
decât părțile mașinilor, arzătoare germicide, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, aparate pentru
încălzirea lipiciului, uscătoare de păr (uscătoare),
aparate de uscare a mâinilor pentru toalete, faruri
pentru automobile, șeminee domestice, acumulatori
de căldură, regeneratoare de căldură, schimbătoare
de căldură, nu părți ale mașinilor, pompe de căldură,
vitrine încălzite, aparate de încălzire pentru băi,
aparate de încălzire pentru vehicule, încălzitoare
pentru fierele de călcat, încălzitoare electrice, pentru
alimentarea sticlelor, aparate de încălzire, instalații
de încălzire, instalații de încălzire (apă)/instalații de
încălzire a apei calde, cazane de încălzire, aparate
de încălzire pentru combustibili solizi, lichizi sau
gazoși, aparate de încălzire electrice, elemente de
încălzire, plăci de încălzire, aparate de încălzit pentru
dezghețarea geamurilor vehiculelor, filamente de
încălzire electrice, perne de încălzire (tampoane),
electrice, nu de uz medical, cuptoare cu aer cald,
aparate cu aer cald, fitinguri de baie cu aer cald,
plite calde, sticle de apă fierbinte, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoare de
încălzire centrală, hidranți, aparate pentru hidromasaj,
aparate de baie, mașini și aparate pentru gheață,
cutii de gheață/cufere pentru gheață, încălzitoare cu
imersiune, arzătoare cu incandescență, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului sau a
apei, ceainice electrice, mobilier pentru cuptoare
(suporturi), cuptoare de ardere, plite de bucătărie
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(cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi de laborator,
sticle de lampă/carcase pentru lămpi, globuri
de lampă, reflectoare de lampă, abajururi, lămpi
electrice, lămpi, lămpi pentru semnalele direcționale
ale automobilelor, suporturi pentru abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătorie/cazane de
fierbere pentru spălătorii, uscătoare de rufe electrice,
pietre de lavă pentru a fi utilizate în grătare, supape
de reglare a nivelului în rezervoare, becuri, becuri
electrice, becuri pentru semnale direcționale pentru
vehicule, difuzoare de lumină, aparate de iluminat
cu diode emițătoare de lumină (LED), brichete,
instalații de iluminat pentru vehicule aeriene, aparate
și instalații de iluminat, aparate de iluminat pentru
vehicule, lumini pentru vehicule, lumini electrice
pentru pomi de Crăciun, lumini pentru automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
de magneziu pentru iluminat, mașini de prăjit malț,
cuptoare cu microunde (aparate de gătit), cuptoare
cu microunde de uz industrial, instalații de răcire a
laptelui, lămpi pentru mineri, baterii pentru conducte
de apă, multicookers, reactoare nucleare/piloți
atomici, lămpi cu ulei, arzătoare de ulei, aparate
de spălat uleiuri, fântâni ornamentale, accesorii
pentru cuptor din argilă, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, arzătoare pe benzină, conducte
(părți de instalații sanitare)/conducte de apă pentru
instalații sanitare, încălzitoare pentru farfurii, lanterne
electrice de buzunar, încălzitoare de buzunar,
instalații de polimerizare, cratițe sub presiune,
electrice, rezervoare de apă sub presiune, instalații de
procesare a combustibilului și a materialelor nucleare,
instalații de purificare pentru canalizare, capace
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pentru radiatoare, calorifere electrice, calorifere
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare, dulapuri
frigorifice, aparate și mașini frigorifice, camere
frigorifice/frigidere walk-in, containere frigorifice,
aparate și instalații frigorifice, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru aparate și
conducte de apă sau gaz, accesorii de reglare și
siguranță pentru conductele de gaz, accesorii de
reglare și siguranță pentru aparate de apă, accesorii
de reglare și siguranță pentru aparate cu gaz, aparate
de prăjit, dispozitive de învârtit frigări, frigări pentru
rotiserie, aparate de prăjit/grătar (aparate de gătit),
rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii de siguranță
pentru aparate și conducte de apă sau gaz, aparate
și instalații sanitare, instalații de baie pentru saună,
cabine de duș, dușuri, chiuvete, prize pentru lumini
electrice, colectoare solare termice (încălzire),
cuptoare solare, căzi spa (vase), cazane cu abur,
altele decât părțile mașinilor, instalații de generare
a aburului, acumulatori de abur, aparate faciale cu
aburi (saune), sterilizatoare, alambicuri, sobe, sobe
(aparate de încălzit), veioze/veioze standard, plăci
structurale pentru cuptoare/cadru metalic pentru
cuptoare, aparate de clorat pentru piscine, aparate de
bronzare (șezlonguri), robinete pentru țevi/robinete
de conducte (robinete), robinete, supape termostatice
(părți ale instalațiilor de încălzire), mașini de prăjit
tutun, vase de toaletă, scaune pentru toaletă, toalete
portabile, toalete (WC-uri)/WC-uri, torțe pentru
iluminat/lanterne (torțe)/proiectoare, tuburi luminoase
pentru iluminat, dulapuri pentru baie turcească,
portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu de uz medical,
pișoare (articole sanitare), faruri pentru vehicule,

1775



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

reflectoare pentru vehicule, hote de aerisire, instalații
și aparate de ventilație (aer condiționat), instalații de
ventilație (aer condiționat) pentru vehicule, hote de
aerisire pentru laboratoare, presă pentru vafe, vase
de încălzire electrice, chiuvete de spălat (părți de
instalații sanitare)/boluri de spălat (părți de instalații
sanitare), șaibe pentru robinete de apă, aparate de
aer condiționat pentru vehicule, pungi de sterilizare de
unică folosință.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor, apă
(băuturi), produse pentru fabricarea de sifon, băuturi
fără alcool cu aloe vera, aperitive fără alcool, bere,
must de bere, cocktailuri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice,
cidru, fără alcool, cocktailuri fără alcool, esențe
pentru prepararea băuturilor, extracte de hamei
pentru prepararea berii, extracte din fructe fără alcool,
băuturi din fructe fără alcool, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere cu ghimbir/băutură răcoritoare
din ghimbir, must de struguri, nefermentat, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi izotonice,
cvas (băutură nealcoolică), limonade, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, bere din malț, must
de malț, lapte de migdale (băutură), preparate
pentru fabricarea apei minerale, musturi, pastile
pentru băuturile efervescente/gazoase, lapte de
arahide (băutură nealcoolică), pulberi/prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, sarsaparilla
(băutură nealcoolică), apă seltzer, șerbete (băuturi)/
sorbete (băuturi), smoothies, băuturi pe bază de
soia, altele decât înlocuitori de lapte, siropuri pentru
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băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de roșii
(băutură), sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi),
băuturi pe bază de zer, ape care conțin oxid de litiu.

M 2015 03355 139257 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,contabilitate,
 întocmirea extraselor de cont,administrare 
comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenţii de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicutare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor), analiza preţului de achiziţie,
răspunderea la telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, aranjarea abonamentelor
la ziar, pentru alții, aranjarea abonamentelor la
servicii de telecomunicații pentru alții, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, auditare, transmiterea facturilor
prin poştă, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii
de afaceri, managementul afacerilor şi consultanţă
de organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru hoteluri,
managementul afacerilor pentru artişti, managementul
afacerilor sportivilor, consultanţă pentru organizarea
afacerii, cercetare de afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, agenții pentru informaţii comerciale,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), asistenţă de management
comercial şi industrial, prezentarea produselor
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în medii de comunicare pentru retail, servicii de
comparaţie a preţurilor, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, consultanţă profesională în
afaceri, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza preţului,
intermedieri căutări de date în fişiere de computer
pentru alții, demonstraţii cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
reproducerea documentelor, prognoze economice,
experţi în eficienţă, agenţii de locuri de muncă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoţional, management computerizat al
fişierelor, prognoze economice, managementul
afacerilor pentru hoteluri, agenţii de import-export,
asistenţă pentru management industrial sau
comercial, agenţii de informare comercială, informaţii
de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii de afaceri,
facturare, servicii de structurare în scop publicitar,
administrare comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, asistenţă de
management comercial sau industrial, managementul
fişierelor computerizate, consultanţă de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de markgtipg, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
ştirilor, aranjarea abonamentelor la ziar pentru alții,
închirieri de echipamente şi aparatură de birou,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
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în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistenţă de afaceri), întocmirea statelor
de plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, prezentarea de produse în mediile de
comunicare pentru retail, servicii de comparare a
preţurilor, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, procesare a cuvintelor, intermediere de
achiziţii pentru alții (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri), producţia de clipuri publicitare,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
relaţii publice, publicarea textelor publicitare, agenţii
de publicitate, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea textelor
publicitare, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, reclame radio, personal de recrutare,
servicii de relocare pentru afaceri, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor, închirierea
aparaturii şi echipamentelor de birou, închiriere
de material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, promoții de
vânzare pentru alții, distribuirea eşantioanelor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
servicii de telemarketing, servicii de răspuns la telefon
pentru abonaţii indisponibili, reclame televizate,
testare psihologică pentru selectarea personalului,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
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publicitare, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar, închirierea tonomatelor.

M 2015 06485 141042 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii extinctoare,
preparate pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor, materiale
tanante.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hidrocarburi,
petrol, gaz natural și produse din acestea, precum
și cu flori, gaz și materii prime minerale, apă
fierbinte, ape terapeutice și minerale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu alimente,
băuturi, articole de menaj, și anume instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuțite de bucătărie
și tacâmuri de masă, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor și tetine,
instalații de iluminat și reflectoare de iluminat, aparate
și echipamente de gătit, de încălzit, de răcire și pentru
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alte tratamente pentru alimente și băuturi, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuști și paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit și recipiente, instrumente de curățare
și material pentru curățare, ustensile cosmetice și
de toaletă, precum și articole de baie, obiecte de uz
casnic pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2015 06486 141043 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii extinctoare,
preparate pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor, materiale
tanante.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
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de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hidrocarburi,
petrol, gaz natural și produse din acestea, precum
și cu flori, gaz și materii prime minerale, apă
fierbinte, ape terapeutice și minerale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu alimente,
băuturi, articole de menaj, și anume instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuțite de bucătărie
și tacâmuri de masă, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor și tetine,
instalații de iluminat și reflectoare de iluminat, aparate
și echipamente de gătit, de încălzit, de răcire și pentru
alte tratamente pentru alimente și băuturi, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuști și paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit și recipiente, instrumente de curățare
și material pentru curățare, ustensile cosmetice și
de toaletă, precum și articole de baie, obiecte de uz
casnic pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
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pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
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ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2015 06952 141359 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii extinctoare,
preparate pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor, materiale
tanante.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hidrocarburi,
petrol, gaz natural și produse din acestea, precum
și cu flori, gaz și materii prime minerale, apă
fierbinte, ape terapeutice și minerale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu alimente,
băuturi, articole de menaj, și anume instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuțite de bucătărie
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și tacâmuri de masă, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor și tetine,
instalații de iluminat și reflectoare de iluminat, aparate
și echipamente de gătit, de încălzit, de răcire și pentru
alte tratamente pentru alimente și băuturi, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuști și paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit și recipiente, instrumente de curățare
și material pentru curățare, ustensile cosmetice și
de toaletă, precum și articole de baie, obiecte de uz
casnic pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
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și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2015 06954 141358 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante.
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4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetarea afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, contabilitate, servicii de comerț cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hidrocarburi,
petrol, gaz natural și produse din acestea, precum
și cu flori, gaz și materii prime minerale, apă
fierbinte, ape terapeutice și minerale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu alimente,
băuturi, articole de menaj, și anume instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuțite de bucătărie
și tacâmuri de masă, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor și tetine,
instalații de iluminat și reflectoare de iluminat, aparate
și echipamente de gătit, de încălzit, de răcire și pentru
alte tratamente pentru alimente și băuturi, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuști și paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit și recipiente, instrumente de curățare
și material pentru curățare, ustensile cosmetice și
de toaletă, precum și articole de baie, obiecte de uz
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casnic pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, precum
și piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, și anume cu date înregistrate,
aparate de navigație, poziționare, localizare, urmărire
a țintei și cartografiere, precum și cu piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, articole din
hârtie de unică folosință, produse de imprimerie,
umbrele și umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice, papetărie, articole de
jucărie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genți, piese de vehicule, materiale
pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanți,
uleiuri de motor, produse de întreținere auto, flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru cadouri, precum și cu suveniruri,
și anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii și ceasuri, precum și piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, și anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decorațiuni și lucrări de artă din metal
comun, hârtie, carton, piatră, beton, marmură, lemn,
rășină de lemn, ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc,
gutapercă, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, sticlă,
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piele, blănuri sau piei de animale sau imitații ale
acestor materiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative, și anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decorațiuni și
lucrări de artă fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau imitații
ale acestora, precum și mobile și obiecte pentru
amenajări interioare, afișaje, standuri și indicatoare,
fructe, flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanților, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente și drepturi de utilizare a drumurilor.

M 2016 04662 146278 32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor., apă (băuturi), produse pentru fabricarea
de sifon, băuturi fără alcool cu aloe vera, aperitive
fără alcool, bere, must de bere, cocktailuri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice, cidru, fără alcool, cocktailuri fără alcool,
esențe pentru prepararea băuturilor, extracte de
hamei pentru prepararea berii, extracte din fructe
fără alcool, băuturi din fructe fără alcool, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere cu ghimbir/băutură
răcoritoare din ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
izotonice, cvas (băutură nealcoolică), limonade,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, bere din malț,
must de malț, lapte de migdale (băutură), preparate
pentru fabricarea apei minerale, musturi, pastile
pentru băuturile efervescente/gazoase, lapte de
arahide (băutură nealcoolică), pulberi/prafuri pentru
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prepararea băuturilor efervescente, sarsaparilla
(băutură nealcoolică), apă seltzer, șerbete (băuturi)/
sorbete (băuturi), smoothies, băuturi pe bază de
soia, altele decât înlocuitori de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, apă de masă, suc
de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi), băuturi pe bază de zer, ape care conțin oxid
de litiu.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de agenții de import-export, administrare
de programe de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
agenții de publicitate, închiriere de spații publicitare,
publicitate prin corespondență, închiriere de timp
publicitar pe mijloace de comunicare, producție
de filme publicitare, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), licitație, afișaj/publicitate
exterioară, închiriere de panouri publicitare (panouri
publicitare), contabilitate, estimare în afaceri
comerciale, audit de afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, date referitoare
la afaceri, investigații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrarea hotelurilor,
managementul activităților de impresariat artistic,
gestiunea programelor de rambursare pentru alte
persoane, managementul afacerilor sportivilor,

1791



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

consultanță privind organizarea afacerii, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru proiecte
de construcții, cercetări pentru afaceri, consultanță
în afaceri, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
agenții de informații comerciale, informații și
asistență comerciale pentru consumatori, servicii de
intermediere comercială, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
furnizare de informații de contact comerciale și de
afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de statistici, gestionare de
fișiere informatice, analiza prețului de cost, căutare de
informații în fișiere informatice, pentru terți, concepere
de material publicitar, publicitate directă prin poștă,
difuzare de anunțuri publicitare, distribuirea mostrelor,
reproducerea documentelor, întocmirea extraselor
de cont, prognoză economică, agenții de plasare,
facturare, servicii de layout în scopuri publicitare,
studii de piață, cercetare de piață, marketing, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare a
vânzărilor, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de revista presei,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți, închiriere
de mașini și echipamente de birou, publicitate on-
line pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, sondaj de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoționale, gestiune administrativă externalizată
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pentru companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), întocmirea statelor de salarii, consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare de
personal, servicii de fotocopiere, închiriere de mașini
de fotocopiat, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), teste
psihologice pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închiriere
de materiale publicitare, servicii de relocare pentru
companii, servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și consumabile medicale, închiriere de
standuri de vânzare, promovarea vânzărilor pentru
terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, decorarea vitrinelor,
stenografie, căutare de sponsorizare, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de depunere a declarațiilor fiscale, întocmire
de declarații fiscale, servicii de telemarketing,
servicii de preluare de mesaje vocale pentru abonați
telefonici, transcrierea comunicațiilor (lucrări de
birou), servicii de dactilografiere, actualizare și
întreținere de date în baze de date computerizate,
actualizare de materiale publicitare, închiriere de
automate de vânzare, indexarea web în scopuri
comerciale sau publicitare, optimizare trafic site web,
prelucrare de texte, redactare curriculum vitae pentru
alte persoane, scrierea de texte publicitare, serviciide 
comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor.
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M 2016 04665 146279 32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, apă (băuturi), produse pentru fabricarea
de sifon, băuturi fără alcool cu aloe vera, aperitive
fără alcool, bere, must de bere, cocktailuri pe bază
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, cidru, fără alcool, cocktailuri
fără alcool, esențe pentru prepararea băuturilor,
extracte de hamei pentru prepararea berii, extracte
din fructe fără alcool, băuturi din fructe fără alcool,
sucuri de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere cu ghimbir/băutură răcoritoare din ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi izotonice, cvas (băutură
nealcoolică), limonade, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, bere din malț, must de malț, lapte de
migdale (băutură), preparate pentru fabricarea
apei minerale, musturi, pastile pentru băuturile
efervescente/gazoase, lapte de arahide (băutură
nealcoolică), pulberi/prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), apă seltzer, șerbete (băuturi)/sorbete
(băuturi), smoothies, băuturi pe bază de soia, altele
decât înlocuitori de lapte, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, apă de masă, suc de roșii
(băutură), sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi),
băuturi pe bază de zer, ape care conțin oxid de letiu.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de agenții de import-export, administrare
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de programe de fîdelizare a clienților, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
agenții de publicitate, închiriere de spații publicitare,
publicitate prin corespondență, închiriere de timp
publicitar pe mijloace de comunicare, producție
de filme publicitare, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), licitație, afișaj/publicitate
exterioară, închiriere de panouri publicitare (panouri
publicitare), contabilitate, estimare în afaceri
comerciale, audit de afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, date referitoare
la afaceri, investigații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrarea hotelurilor,
managementul activităților de impresariat artistic,
gestiunea programelor de rambursare pentru alte
persoane, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță privind organizarea afacerii, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru proiecte
de construcții, cercetări pentru afaceri, consultanță
în afaceri, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
agenții de informații comerciale, informații și
asistență comerciale pentru consumatori, servicii de
intermediere comercială, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
furnizare de informații de contact comerciale și de
afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de statistici, gestionare de

1795



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

fișiere informatice, analiza prețului de cost, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
concepere de material publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare, distribuirea mostrelor, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoză economică, agenții de plasare, facturare,
servicii de layout în scopuri publicitare, studii de piață,
cercetare de piață, marketing, servicii de modele
în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de revista presei, servicii de
abonamente la ziare, pentru terți, închiriere de
mașini și echipamente de birou, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, sondaj de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoționale, gestiune administrativă extemalizată
pentru companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), întocmirea statelor de salarii, consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare de
personal, servicii de fotocopiere, închiriere de mașini
de fotocopiat, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), teste
psihologice pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închiriere
de materiale publicitare, servicii de relocare pentru
companii, servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și consumabile medicale, închiriere de
standuri de vânzare, promovarea vânzărilor pentru
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M 2016 06425 148621 32 - Apă plată, apă carbogazoasă, apă (băuturi),
apă potabilă, apă minerală, apă îmbuteliată, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă, apă gazoasă
(sifon), apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
carbogazoasă, ape minerale (băuturi).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de agenții de import-export, administrare
de programe de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
agenții de publicitate, închiriere de spații publicitare,
publicitate prin corespondență, închiriere de timp
publicitar pe mijloace de comunicare, producție

terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, decorarea vitrinelor,
stenografie, căutare de sponsorizare, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de depunere a declarațiilor fiscale, întocmire
de declarații fiscale, servicii de telemarketing,
servicii de preluare de mesaje vocale pentru abonați
telefonici, transcrierea comunicațiilor (lucrări de
birou), servicii de dactilografiere, actualizare și
întreținere de date în baze de date computerizate,
actualizare de materiale publicitare, închiriere de
automate de vânzare, indexarea web în scopuri
comerciale sau publicitare, optimizare trafic site web,
prelucrare de texte, redactare curriculum vitae pentru
alte persoane, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor.
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de filme publicitare, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), licitație, afișaj/publicitate
exterioară, închiriere de panouri publicitare (panouri
publicitare), contabilitate, estimare în afaceri
comerciale, audit de afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, date referitoare
la afaceri, investigații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrarea hotelurilor,
managementul activităților de impresariat artistic,
gestiunea programelor de rambursare pentru alte
persoane, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță privind organizarea afacerii, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, cercetări pentru afaceri,
consultanță în afaceri, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, agenții de informații comerciale,
informații și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, compilarea informațiilor
în baze de date informatice, compilare de statistici,
gestionare de fișiere informatice, analiza prețului
de cost, căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, concepere de material publicitar,
publicitatedirectă prin poștă, difuzare de anunțuri
publicitare, distribuirea mostrelor, reproducerea
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documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoză economică, agenții de plasare, facturare,
servicii de layout în scopuri publicitare, studii de piață,
cercetare de piață, marketing, servicii de modele
în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de revista presei, servicii de
abonamente la ziare, pentru terți, închiriere de
mașini și echipamente de birou, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, sondaj de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoționale, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), întocmirea statelor de salarii, consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare de
personal, servicii de fotocopiere, închiriere de mașini
de fotocopiat, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), teste
psihologice pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închiriere
de materiale publicitare, servicii de relocare pentru
companii, servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și consumabile medicale, închiriere de
standuri de vânzare, promovarea vânzărilor pentru
terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, decorarea vitrinelor,
stenografie, căutare de sponsorizare, servicii de
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M 2017 03201 32 - Apă plată, apă carbogazoasă, apă (băuturi),
apă potabilă, apă minerală, apă îmbuteliată, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă, apă gazoasă
(sifon), apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
carbogazoasă, ape minerale.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de agenții de import-export, administrare
de programe de fîdelizare a clienților, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
agenții de publicitate, închiriere de spații publicitare,
publicitate prin corespondență, închiriere de timp
publicitar pe mijloace de comunicare, producție
de filme publicitare, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), licitație, afișaj/publicitate
exterioară, închiriere de panouri publicitare (panouri

abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de depunere a declarațiilor fiscale, întocmire
de declarații fiscale, servicii de telemarketing,
servicii de preluare de mesaje vocale pentru abonați
telefonici, transcrierea comunicațiilor (lucrări de
birou), servicii de dactilografiere, actualizare și
întreținere de date în baze de date computerizate,
actualizare de materiale publicitare, închiriere de
automate de vânzare, indexarea web în scopuri
comerciale sau publicitare, optimizare trafic site web,
prelucrare de texte, redactare curriculum vitae pentru
alte persoane, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor.
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publicitare), contabilitate, estimare în afaceri
comerciale, audit de afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, date referitoare
la afaceri, investigații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrarea hotelurilor,
managementul activităților de impresariat artistic,
gestiunea programelor de rambursare pentru alte
persoane, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță privind organizarea afacerii, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru proiecte
de construcții, cercetări pentru afaceri, consultanță
în afaceri, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
agenții de informații comerciale, informații și
asistență comerciale pentru consumatori, servicii de
intermediere comercială, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
furnizare de informații de contact comerciale și de
afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de statistici, gestionare de
fișiere informatice, analiza prețului de cost, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
concepere de material publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare, distribuirea mostrelor, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoză economică, agenții de plasare, facturare,
servicii de layout în scopuri publicitare, studii de piață,
cercetare de piață, marketing, servicii de modele
în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
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negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de revista presei, servicii de
abonamente la ziare, pentru terți, închiriere de
mașini și echipamente de birou, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, sondaj de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoționale, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), întocmirea statelor de salarii, consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare de
personal, servicii de fotocopiere, închiriere de mașini
de fotocopiat, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), teste
psihologice pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închiriere
de materiale publicitare, servicii de relocare pentru
companii, servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și consumabile medicale, închiriere de
standuri de vânzare, promovarea vânzărilor pentru
terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, decorarea vitrinelor,
stenografie, căutare de sponsorizare, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de depunere a declarațiilor fiscale, întocmire
de declarații fiscale, servicii de telemarketing,
servicii de preluare de mesaje vocale pentru abonați
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telefonici, transcrierea comunicațiilor (lucrări de
birou), servicii de dactilografiere, actualizare și
întreținere de date în baze de date computerizate,
actualizare de materiale publicitare, închiriere de
automate de vânzare, indexarea web în scopuri
comerciale sau publicitare, optimizare trafic site web,
prelucrare de texte, redactare curriculum vitae pentru
alte persoane, scrierea de texte publicitare.

M 2017 04240 152165 32 - Apă plată, apă carbogazoasă, apă (băuturi),
apă potabilă, apă minerală, apă îmbuteliată, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă, apă gazoasă
(sifon), apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
carbogazoasă, ape minerale (băuturi).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de agenții de import-export, administrare
de programe de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
agenții de publicitate, închiriere de spații publicitare,
publicitate prin corespondență, închiriere de timp
publicitar pe mijloace de comunicare, producție
de filme publicitare, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), licitație, afișaj/publicitate
exterioară, închiriere de panouri publicitare (panouri
publicitare), contabilitate, estimare în afaceri
comerciale, audit de afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, date referitoare
la afaceri, investigații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, consultanță pentru conducerea
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afacerilor, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrarea hotelurilor,
managementul activităților de impresariat artistic,
gestiunea programelor de rambursare pentru alte
persoane, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță privind organizarea afacerii, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru proiecte
de construcții, cercetări pentru afaceri, consultanță
în afaceri, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
agenții de informații comerciale, informații și
asistență comerciale pentru consumatori, servicii de
intermediere comercială, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
furnizare de informații de contact comerciale și de
afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de statistici, gestionare de
fișiere informatice, analiza prețului de cost, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
concepere de material publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare, distribuirea mostrelor, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoză economică, agenții de plasare, facturare,
servicii de layout în scopuri publicitare, studii de piață,
cercetare de piață, marketing, servicii de modele
în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de revista presei, servicii de
abonamente la ziare, pentru terți, închiriere de
mașini și echipamente de birou, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, sondaj de opinie, organizarea de expoziții
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în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoționale, gestiune administrativă extemalizată
pentru companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), întocmirea statelor de salarii, consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare de
personal, servicii de fotocopiere, închiriere de mașini
de fotocopiat, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), teste
psihologice pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închiriere
de materiale publicitare, servicii de relocare pentru
companii, servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și consumabile medicale, închiriere de
standuri de vânzare, promovarea vânzărilor pentru
terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, decorarea vitrinelor,
stenografie, căutare de sponsorizare, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de depunere a declarațiilor fiscale, întocmire
de declarații fiscale, servicii de telemarketing,
servicii de preluare de mesaje vocale pentru abonați
telefonici, transcrierea comunicațiilor (lucrări de
birou), servicii de dactilografiere, actualizare și
întreținere de date în baze de date computerizate,
actualizare de materiale publicitare, închiriere de
automate de vânzare, indexarea web în scopuri
comerciale sau publicitare, optimizare trafic site web,
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prelucrare de texte, redactare curriculum vitae pentru
alte persoane, scrierea de texte publicitare., servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor.

M 2017 04382 152846 32 - Apă plată, apă carbogazoasă, apă (băuturi),
apă potabilă, apă minerală, apă îmbuteliată, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă, apă gazoasă
(sifon), apă gazoasă (carbonatată, apă minerală
carbogazoasă, ape minerale (băuturi).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor,
servicii de agenții de import-export, administrare
de programe de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
agenții de publicitate, închiriere de spații publicitare,
publicitate prin corespondență, închiriere de timp
publicitar pe mijloace de comunicare, producție
de filme publicitare, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), licitație, afișaj/publicitate
exterioară, închiriere de panouri publicitare (panouri
publicitare), contabilitate, estimare în afaceri
comerciale, audit de afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, date referitoare
la afaceri, investigații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrarea hotelurilor,
managementul activităților de impresariat artistic,
gestiunea programelor de rambursare pentru alte
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persoane, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță privind organizarea afacerii, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru proiecte
de construcții, cercetări pentru afaceri, consultanță
în afaceri, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
agenții de informații comerciale, informații și
asistență comerciale pentru consumatori, servicii de
intermediere comercială, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
furnizare de informații de contact comerciale și de
afaceri, compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de statistici, gestionare de
fișiere informatice, analiza prețului de cost, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
concepere de material publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare, distribuirea mostrelor, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoză economică, agenții de plasare, facturare,
servicii de layout în scopuri publicitare, studii de piață,
cercetare de piață, marketing, servicii de modele
în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de revista presei, servicii de
abonamente la ziare, pentru terți, închiriere de
mașini și echipamente de birou, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, sondaj de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoționale, gestiune administrativă externalizată
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pentru companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), întocmirea statelor de salarii, consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare de
personal, servicii de fotocopiere, închiriere de mașini
de fotocopiat, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), teste
psihologice pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închiriere
de materiale publicitare, servicii de relocare pentru
companii, servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și consumabile medicale, închiriere de
standuri de vânzare, promovarea vânzărilor pentru
terți, redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, decorarea vitrinelor,
stenografie, căutare de sponsorizare, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de depunere a declarațiilor fiscale, întocmire
de declarații fiscale, servicii de telemarketing,
servicii de preluare de mesaje vocale pentru abonați
telefonici, transcrierea comunicațiilor (lucrări de
birou), servicii de dactilografiere, actualizare și
întreținere de date în baze de date computerizate,
actualizare de materiale publicitare, închiriere de
automate de vânzare, indexarea web în scopuri
comerciale sau publicitare, optimizare trafic site web,
prelucrare de texte, redactare curriculum vitae pentru
alte persoane, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor.
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M 2018 03752 168944 18 - Piele şi imitaţii de piele, piei de animale şi piei
brute, bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, serviete diplomat, rucsacuri pentru alpiniști,
pungi (plicuri, săculeți) din piele, pentru ambalat, genți
pentru sporturi, genți, genți de plajă, serviete, poșete
din zale, dosare de conferință/mape de conferință,
cadre pentru umbrele de ploaie sau de soare, etichete
din piele, moleschin (imitație de pile), geamantane
motorizate, bețe de alpinism/alpenștocuri, plase
pentru cumpărături, portofele, port-bebe, poșete,
rucsacuri rigide (ghiozdane japoneze pentru școală),
ghiozdane școlare/genți pentru școală, sacoșe de
cumpărături, curele pentru umăr (bretele) din piele/
curele din piele pentru umăr/bretele din piele pentru
umăr, rucsac cu chingi pentru transportul bebelușilor,
marsupii pentru transportul copiilor, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de geamantan,
geamantane, geamantane cu roți, cuferede voiaj,
genți de voiaj, seturi de voiaj (din piele), cufere
(bagaje), valize.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare destinate
celor care călătoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de achiziție,
asistență administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare, producția
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de clipuri publicitare, servicii d e planificare a
programărilor (lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare, postarea
de afișe publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări privind
afacerile, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru proiectele
de construcții, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terți, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, furnizarea de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
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intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție de
import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de recuperare a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și mașini
de birou, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online pentru
filmele și muzica descărcabilă și preînregistrată,
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sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale sau publicitare, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ extemalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
domeniul managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor
de fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor, servicii
de achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte afaceri), promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise, servicii
pentru relocarea afacerilor, preluare apeluri telefonice
pentru abonații indisponibili, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii administrative pentru trimiteri, servicii de
comerț cu amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii de
comerț cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor pentru
terți, închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
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de telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonații indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri pentru
terți.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, academii (educație),
servicii de parcuri de amuzament, închirierea
lucrărilor de artă, organizarea concursurilor de
frumusețe, educație de tip școală cu internat,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, cursuri de corespondență,
servicii culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, informații în domeniul
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educație, examinări referitoare la educație, servicii
educaționale furnizate de școli, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii de amuzament,
informații în domeniul divertismentului, producții de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de sănătate și
fitness), servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri educaționale
în persoană, servicii de karaoke, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, microfilmare,
servicii de model pentru artiști, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), școli de grădiniță, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiții (educație sau divertisment), organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare, organizarea
și susținerea de seminarii, producția de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, compunerea
de melodii, închirierea de înregistrări sonore,
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organizarea de evenimente de divertisment de tip
cosplay (joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), instruire practică (demonstrații),
prezentarea spectacolelor de circ, prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații cu privire la activitățile recreaționale,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video la
cerere, producții de teatru, servicii de agenție de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, traducere, meditații, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de instruire),
recalificare vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea, analize
industriale şi servicii de cercetare, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi software
ale calculatorului, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în domeniul
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economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format electronic,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, crearea și
proiectarea pentru terți de indexuri de informații
bazate pe site-urile web^(servicii de tehnologia
informației), consultanță în securitatea datelor, servicii
de criptare a datelor, proiectarea de decorațiuni
interioare, amenajare/design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică a
informațiilor personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul intemetului,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor șiț programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
intemetului, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
pentru a detecta accesul neautorizat sau încălcarea
securității datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației, furnizarea
de servicii de externalizare în domeniul tehnologiei
informației, proiectarea ambalajelor, cercetare în
domeniul fizicii, controlul calității, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terți, cercetare
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în domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, cercetare
științifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (saas), dezvoltarea de software în
cadrul publicării de software, stilizare (proiectare
industrială), cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanță tehnologică, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, testarea materialelor, testarea
materialelor textile, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

M 2018 03808 160601 43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară., servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

M 2020 00166 170199 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, ciocolată, Înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
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plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), băuturi pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cacao, băutură pe
bază de ciocolată, băutură pe bază de ceai, cereale
preparate pentru consum uman de examplu, fulgi
de ovăz, fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur,
mușii, gustări pe baze de cereale, pizza, plăcinte,
sandvișuri, nuci învelite în ciocolată, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, ravioli,
spaghete, noodles, clătite, produse de cofetărie din
fructe, aluat de patiserie, dulciuri, sosuri pentru salată,
colțunași pe bază de faină.
32 - Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
seminariilor, furnizarea de informații în domeniul
educației, servicii de amuzament, servicii de
amuzament, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,

1818



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2020 00299 168008 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de club de noapte
(divertisment), antrenare (instruire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,

planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
prezentarea prestațiilor live, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau cultural, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire, traducere,
recalificare vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
43 - Restaurante (servirea mesei), servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de viticultură,
servicii de case de odihnă, servicii de terapie, servicii
de cămine de bătrâni, sfaturi privind nutriția și dieta,
servicii referitoare la grădinărit, de exemplu, servicii
de îngrijire at plantelor, design peisagistic, grădinărit
peisagistic, îngrijirea gazonului, servicii referitoare
la arta florală, de exemplu, aranjamente florale,
confecționarea de coroane.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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organizarea și susținerea congreselor, organizarea
și susținerea de seminalii, organizarea și susținerea
de simpozioane, cursuri de corespondență, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment fiimizate
de galeriile de artă, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness) servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de interpretariat lingvistic, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii
de bibliotecă mobilă, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), publicarea cărților,
furnizarea facilităților de recreere, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
furnizarea de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau cultural, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire.
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43 - Restaurante (servirea mesei), servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.
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M 2021 03376 23/04/2021 Nutric Mănâncă bine,

trăiește bine, cheltuiește
mai puțin.

NUTRIC SANATOS
S.R.L., STR.
PROGRESULUI NR.
9, BL. M2, SC. C,
AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900070,
CONSTANȚA,
ROMANIA

43

M 2021 03385 26/04/2021 BBS beauty brown
studio

IOANA-RALUCA
MIHAILESCU,
ȘOSEAUA
PANDURILOR NR. 35,
BL P1B, SC 2, ET 6 AP
27, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

44

M 2021 03420 27/04/2021 OPEN TRIBE Elizabeth Balla,
STRADA ALEXANDRU
D. XENOPOL NR. 8,
BL. PC1, ET. 3, AP.
7, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

41

M 2021 03427 30/04/2021 BIPOLAR
STREETWEAR

VLAD-IONUȚ OPREA,
STR. ZORELELOR,
NR. 46, SAT CHIAJNA,
JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

25, 35

M 2021 03428 27/04/2021 Romania FOR gold MACROMEX
SRL, CALEA
DOROBANŢI NR. 32,
CLĂDIREA CORP
B, ET. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2021 03457 28/04/2021 FAMIFERMA LIVIU-DANIEL
CIRSTEA, STR.
DR. FLOREA
TEODORESCU NR.
2, AP. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050555,
ROMANIA

29, 43

Tabel al mărcilor renunţate conform art.32
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M 2021 03548 04/05/2021 Don Copanu' Ştii pe ce

pui banu'!
POLICALITA SRL,
SOSEAUA VRANCEI,
KM5, T114, P2956,
NR.CADASTRAL
52018, JUDEŢ
VRANCEA,
ODOBESTI,
VRANCEA, ROMANIA

29, 35

M 2021 03568 05/05/2021 purplebiolife MARIA-MIHAELA
BACANOIU,
STRADA SERBAN
CANTACUZINO NR
47, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, 200300,
DOLJ, ROMANIA

3

3, 41,
44

M 2021 03745 18/05/2021 Aroma SC AROMA
PRODCOM SRL,
STR. LIVEZILOR
NR. 32, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

4

M 2021 03752 12/05/2021 pomhub ALEXANDRU ENE,
ALEEA CAMELIEI
NR. 2A, BL. LE51 SC
B AP 23, JUDEȚUL
CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

35, 44

M 2021 03781 12/05/2021 PURALCHIMIE LUMINITA CORNELIA
DECU, PIATA STEFAN
CEL MARE 4C AP
5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

5

M 2021 03782 12/05/2021 DARES BY CORNELIA
CHAUMONT

LUMINITA CORNELIA
DECU, PIATA STEFAN
CEL MARE 4C AP
5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

5

M 2021 03640 17/05/2021 ida spa VICTOR IOAN
MOCANU, ALEEA LT.
AV. GH. STALPEANU
NR.5, BL.5 SC.1 AP.10
ET.4, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011481,
ROMANIA
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M 2021 03783 12/05/2021 ACANDIDOSAN

BY CORNELIA
CHAUMONT

LUMINITA CORNELIA
DECU, PIATA STEFAN
CEL MARE 4C AP
5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

5

M 2021 03798 13/05/2021 MAD LADS BREWING
CO.

DANUBEER
CRAFT SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918,
BL.310, SC A,ET.10
AP 43, CAMERA 1,
JUDEŢUL GIURGIU,
GIURGIU, 080196,
GIURGIU, ROMANIA

32

M 2021 03800 13/05/2021 La CORN OANA-MARIA JITARU,
STR. ECATERINA
VARGA NR. 49,
JUDEȚUL BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

43

M 2021 03916 18/05/2021 REFRESH your
memories

ECO BUSINESS
SOLUTIONS SRL,
STR. SMARANDA
BRAESCU NR.
21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

32, 35

M 2021 03621 07/05/2021 academicmarket.ro STAŢIUNEA DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE
PENTRU
POMICULTURĂ
BĂNEASA, BD. ION
IONESCU DE LA BRAD
NR 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013822,
ROMANIA

31, 32,
33

M 2011 02862 11/04/2011 CHALLENGE by Dana
Săvuică

SC PARFUM
DISTRIBUTION &
TRADE SRL, STR.
MAIOR CORAVU ION
NR. 45, BL. H2, SC. A,
ET. 1, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

3

M 2011 07833 04/11/2011 KANGOOIT! SEBESTYEN KINGA,
STR. FORTUNA
PARK 1/B/603,
JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC,
ROMANIA

3, 25,
28, 35,
41, 42
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M 2014 05135 25/07/2014 AQUILA MGS

SECURITY
SC MI AQUILA
SECURITY SRL,
STR. PRELUNGIREA
GHENCEA NR.
93D, CAM. 1,
ET. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37, 38,
39, 45

M 2013 08909 05/12/2013 zaitoone traditional
libanaise cuisine

ORGANIC FRUIT,
BDUL. VOLUNTARI
NR. 93-95, MEZANIN
CAMERA 8, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

35, 42

M 2018 00682 05/02/2018 SATBOOK VIRGINIA MIRCEA,
STR. VIRGIL
MADGEARU NR.
25A, CORP C, ET.
1, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

41

M 2020 02342 06/04/2020 dr.Clinic REDIS MARKET SRL,
DN 2 BUCUREŞTI-
URZICENI, (T 7, P
27/2, 27/2/1, 27/4),
BIROURI ŞI HALĂ,
COMUNA GĂNEASA,
JUDEŢUL ILFOV, SAT
ŞINDRILIŢA, ROMANIA

5

M 2012 04053 21/06/2012 e-altceva! PAHOMI MARIUS-
MIHAI, STR.
STÂNJENEILOR NR.
8, BL. 29, SC. 2, ET.
5, AP. 85, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 41,
42

M 2012 04101 22/06/2012 Rubinio ILIE GEORGE, ŞOS.
MIHAI BRAVU NR.
190, BL. 205, SC.
1, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 41,
43

M 2012 04050 20/06/2012 OPENENGLISH OPEN ENGLISH,
LLC, CALLES 50 Y
AQUILINO DE LA
GUARDIA PLAZA
BANCO GENERAL,
PANAMA, PISO 14,
PANAMA
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M 2012 04111 22/06/2012 M MOPACO SC MOPACO SA, STR.

GYARFAS JENO NR. 9,
JUDEŢUL COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE,
520027, ROMANIA

30, 35

M 2012 04155 25/06/2012 SC PAGINI AURII
SA, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 319, ANEXA
OB 209, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 16

M 2012 04156 25/06/2012 PAGINI AURII GOLDEN
PAGES

SC PAGINI AURII
SA, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 319, ANEXA
OB 209, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 16

M 2012 04212 27/06/2012 new master SC ROMATERMIT
CONSTRUCT SRL,
STR. PREL. ŞOS.
GIURGIULUI NR. 33,
JUD. ILFOV, JILAVA,
ROMANIA

6

M 2012 04230 28/06/2012 REPERE IMOBILIARE MIRON VASILE, STR.
IULIU MANIU NR. 17,
AP. 1, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ - NAPOCA,
ROMANIA

16, 36,
37

M 2012 04254 29/06/2012 MARSHAL FORCE
SECURITY

SC MARSHAL FORCE
SECURITY SRL, STR.
ARŢARULUI NR. 18B,
PARTER, CAMERA
1, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

45

M 2012 04052 21/06/2012 e-altceva! PAHOMI MARIUS-
MIHAI, STR.
STÂNJENEILOR NR.
8, BL. 29, SC. 2, ET.
5, AP. 85, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 41,
42

M 2012 04255 29/06/2012 Journal of Medicine and
Life Clinical Medicine
Editor-in-chief

FUNDATIA
UNIVERSITARA
CAROL DAVILA,
BD. EROII SANITARI
NR. 8, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 42
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M 2012 04311 02/07/2012 ITRI SC BRAINWAVE

COMMUNICATION
SRL, B-DUL CAMIL
RESSU NR.2, BL.
R2, SC. 2, ET. 2,
AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41, 42

M 2012 04312 02/07/2012 IRUN SC BRAINWAVE
COMMUNICATION
SRL, B-DUL CAMIL
RESSU NR.2, BL.
R2, SC. 2, ET. 2,
AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41, 42

M 2012 04313 02/07/2012 IBIKE SC BRAINWAVE
COMMUNICATION
SRL, B-DUL CAMIL
RESSU NR.2, BL.
R2, SC. 2, ET. 2,
AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41, 42

M 2012 04314 02/07/2012 ILEGEND SC BRAINWAVE
COMMUNICATION
SRL, B-DUL CAMIL
RESSU NR.2, BL.
R2, SC. 2, ET. 2,
AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41, 42

M 2012 04366 04/07/2012 CLUBUL SPORTIV
TURNU SEVERIN

CLUBUL SPORTIV
TURNU SEVERIN,
STR. INDEPENDENŢEI
NR. 58, JUDEŢUL
MEHEDINŢI, DROBETA
TURNU SEVERIN,
ROMANIA

41, 42

M 2012 04394 04/07/2012 My Treatment Servicii
Medicale Acasă

SC MYTREATMENT
SRL, STR.
ENTUZIASMULUI
NR. 12, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 44

M 2012 04401 05/07/2012 MLA Master Life
Administration

SC ASERBANA
GROUP SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 100,
ET. 1, AP. 18, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

28, 35,
38, 41,
45
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M 2021 01626 02/03/2021 CENTO FLOREASCA

118
EVO-BIKE CONCEPT,
STR. ALEXANDRU
D. XENOPOL NR.
3, SC. B, ET. 7,
AP. 33, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

39, 43

M 2020 08821 07/12/2020 Le Rêve NEGRU DE
DRĂGĂŞANI

CRAMA MENNINI SRL,
ALEEA ZORELELOR
NR. 1, SAT COLIBASI,
JUDETUL OLT, COM.
STREJESTI, OLT,
ROMANIA

33

M 2020 08823 07/12/2020 MED CANA Canabis
Sativa Oil DAILY 10%
CBD Ulei de gură
Premium Formula

CRAMA MENNINI SRL,
ALEEA ZORELELOR
NR. 1, SAT COLIBASI,
JUD. OLT, COM.
STREJESTI, OLT,
ROMANIA

5

M 2012 04402 05/07/2012 BE Different BE
DIFFERENT FOR A
DIFFERENT WORLD
www.be-different.com

SC ASERBANA
GROUP SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 100,
ET. 1, AP. 18, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

28, 35,
38, 41,
45

M 2012 04403 05/07/2012 Different Life SC ASERBANA
GROUP SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 100,
ET. 1, AP. 18, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
41

M 2012 04417 05/07/2012 GOODFILL Save the
world

ALEXANDRU COSTIN,
STR. DRUMUL ODĂII
NR. 11 C, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI,
ROMANIA
CONSTANTINESCU
TUDOR MIHAI, STR.
G-RAL NICOLAE
DONA NR. 5, ET.
3, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

3, 5
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M 2012 04418 05/07/2012 NATURFILL Save the

world
ALEXANDRU COSTIN,
STR. DRUMUL ODĂII
NR. 11 C, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI,
ROMANIA
CONSTANTINESCU
TUDOR MIHAI, STR.
G-RAL NICOLAE
DONA NR. 5, ET.
3, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

3, 5

M 2012 04420 05/07/2012 HOTEL CENTRAL
VICTORIA
BUCHAREST BY
RESIDENCE HOTELS

SC RESIDENCE
INTERNATIONAL
SRL, STR.
CONSTANTINESCU
ALEXANDRU
NR. 33, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2012 04464 09/07/2012 SC CEAIUL BUN SRL CIREASA ADRIAN-
IONUT, STR. GRIVIŢA
NR. 87, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, 810213,
ROMANIA

35

M 2012 04506 10/07/2012 TAXI Q SC COD UNIC
PROGRAMATOR SRL,
STR. MAIOR IONESCU
ATANASE NR. 37,
BUCUREŞTI, 021841,
ROMANIA

9, 12,
35, 39,
42, 45

M 2012 04508 10/07/2012 IMPERIAL EXCLUSIVE
SECURITY

SC IMPERIAL
EXCLUSIVE
SECURITY SRL,
STR. TOPORAŞI
NR. 52A, CAM. 1,
JUDEŢUL ILFOV,
ORAŞ PANTELIMON,
ROMANIA

37, 38,
39, 41,
45

M 2012 04533 11/07/2012 DELIFOOD Sa ai pofta
nebuna !

SC FERMA DAVICARM
SRL, STR. DUMBRAVA
NOUĂ NR. 26,
BL. M207, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051153,
ROMANIA

29
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M 2012 04540 12/07/2012 Touch 365 SC TIME

CONSULTING
MANAGEMENT SRL,
STR. VLĂDEASA NR.
2, BL. C77, SC. A, ET.
5, AP. 19, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 39

M 2012 04558 10/08/2012 Ciuleandra Delicatesuri
culinare organice

CUDALBU CLAUDIA,
STR. DR. N. IONESCU-
SISEŞTI BL. I98A, SC.
1, AP. 7, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

35

M 2012 04566 13/07/2012 National Post SC PREMIUM
NEWS SRL, STR.
IORDACHE GOLESCU
NR. 17, ET. 5,
CAMERA 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

7, 9,
16, 35,
38, 41

M 2020 09067 31/12/2020 VILA DINO S.C. MILPROME
S.R.L., STR. TEIULUI
NR. 79, JUD. BRAȘOV,
RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

43

M 2020 08347 18/11/2020 PDN GROUP DANIEL-NICOLAE
PALEU, STR. LUNEI,
BL. L4, ET. 4, AP.
18, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

8, 10,
35

M 2020 07523 20/10/2020 SUPREMI CASA SUPREMI CASA
CONCEPT SRL,
SOSEAUA EROU
NICOLAE IANCU, NR.
85K, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV,
ROMANIA

35

41M 2020 07459 16/10/2020 urban PLAYFIELD MOVEMENT TEAM
SRL, STR. G-RAL 
EREMIA 
GRIGORESCU NR.
56, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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M 2020 07441 16/10/2020 CERB VERAMIA

INTERNATIONAL
SOCIETATE CU
RASPUNDERE
LIMITATA, SAT
ZVORSCA NR.205,
JUD. DOLJ, COMUNA
AMĂRĂŞTII DE
SUS, 207028, DOLJ,
ROMANIA

25, 35

M 2020 09350 24/12/2020 PEPERETE ASOCIATIA
ANTISTATIC, STR.
TRANSILVANIEI NR.
38, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010797,
ROMANIA

35

M 2021 00019 05/01/2021 inova interiors ANCA-MIRELA
CHIRILA, SOS.
GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 75B,
ET. 2, AP. 6, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35

M 2020 07391 15/10/2020 LEDA VIOLETA-LUIZA
PENESCU, STR.
SPĂTARULUI NR. 6,
ET. 1, AP. 12, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIAN-IULIAN
GREȘANU, STR.
VASILE LASCĂR
NR. 23-25, ET. 1,
AP. 5, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

16, 41

M 2020 07389 15/10/2020 DOCTORUL DE DINTI
SRL

DOCTORUL DE
DINTI SRL, LOC.
PLOIEȘTIORI NR 568,
JUDEȚUL PRAHOVA,
107071, PRAHOVA,
ROMANIA

5, 10,
35, 37,
41, 44

M 2020 07380 15/10/2020 EPPILYA OLIMPIU EUGEN
GALANI, STR. VLAICU
VODA NR. 5, BL.
C9, SC. 2, ET. 4,
AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10
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M 2020 07379 15/10/2020 FACE LIFT PRO OLIMPIU EUGEN

GALANI, STR. VLAICU
VODA NR. 5, BL.
C9, SC. 2, ET. 4,
AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10

M 2020 07378 15/10/2020 ECOLASER OLIMPIU EUGEN
GALANI, STR. VLAICU
VODA NR. 5, BL.
C9, SC. 2, ET. 4,
AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10

M 2020 07376 15/10/2020 BEAUTYONE
ESTHETIC EXPERT -
BEAUTY EXPERT

OLIMPIU EUGEN
GALANI, STR. VLAICU
VODA NR. 5, BL.
C9, SC. 2, ET. 4,
AP. 49, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

41, 44

M 2020 07346 15/10/2020 FLIPPY DING
COMMUNICATION
SRL, STR.
CONSTANTIN
GHERCU NR. 14,
ETAJ 5, BUCURESTI,
060201, ROMANIA

5, 9

M 2020 07280 12/10/2020 Dream Proximity IOANA-MARIA
CORNILA, STR.
CAREI NR. 9, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2020 07588 22/10/2020 DermaKids Medical
Center

SOLOMON IULIA
DERMA SRL, STR.
VISTIERNICUL
STAVRINOS NR. 25,
BL.155, SC.3, ET.7,
AP.135, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 062174,
ROMANIA

44

M 2021 00334 19/01/2021 CR COACHING
DEVELOPMENT SRL,
STR ASTRELOR,
NR 16A, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢ
ILFOV, SAT TAMAS,
ILFOV, ROMANIA

3, 4,
16, 21,
24, 25
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M 2021 00453 21/01/2021 FERMA MARIA MARC KHALIL, STR.

MATEI BASARAB,
MB 15, SCARA A
APARTAMENT 6, ETAJ
1, JUD. IALOMITA,
SLOBOZIA, 920025,
IALOMIȚA, ROMANIA

29, 31

M 2021 00539 26/01/2021 MR.LAZIZ
FASTFOOD&GRILL

43

M 2021 00584 27/01/2021 GENERAȚII WINERY ION RANGA, STR.
METALURGIEI NR.4
BL. C-2 SC. B ET.3
AP15, JUD. VASLUI,
VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

33

M 2021 00591 27/01/2021 GRABBIT ADVANTURE
PROJECT SRL,
STRADA PADURII NR.
18, AP.1, JUDEȚUL
CLUJ, SAT FLORESTI
(COM. FLORESTI),
CLUJ, ROMANIA

9, 38,
42

M 2021 00599 27/01/2021 GRABBIT
COMMUNITY MARKET

ADVANTURE
PROJECT SRL, STR.
PADURII NR. 18, AP.1,
JUDEȚUL CLUJ, SAT
FLORESTI (COM.
FLORESTI), CLUJ,
ROMANIA

9, 35,
38, 42

M 2021 00612 28/01/2021 AMPHORA EDUARD MARIAN
OLTEANU, BD. VASILE
MILEA NR. 5, BL.B2,
SC.B, AP.4, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100045, PRAHOVA,
ROMANIA

41, 43

M 2021 01817 08/03/2021 ETHEREAL BEAUTY
CO Be yourself, be
ethereal

GRAND STEP SRL,
STR. CONSTANTIN
KIRITESCU 34, SC. D,
ET. 2, AP. 5, SECTOR
2, BUCURESTI,
024038, ROMANIA

8, 10,
12

LAZIZ FRESH FOOD
SRL, STRADA
APUSULUI NR. 27,
CAMERA 2, BL.
21 SC.A ETJ.1
AP. 45, SECTOR
6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2021 01857 09/03/2021 RETTRO WALL OF FAME

COMPANY, STR.
PLAVIEI NR. 36,
MANSARDA, AP.
4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010232,
ROMANIA

25, 41

M 2012 04572 13/07/2012 ARGOMIN LAZĂR BOGDAN
VIOREL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 188,
BL. 211, SC. B, ET.
4, AP. 49, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

3, 5,
30, 35

M 2012 04591 16/07/2012 melc codobelc SC LETS INFORM
SRL-D, ŞOS.
PANTELIMON NR. 309,
BL. 8, SC. H, ET. 1,
AP. 281, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021621,
ROMANIA

35

M 2012 04620 17/07/2012 COMEDIA DE LA 5 ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2012 04632 18/07/2012 MAKE Mezeluri de la
munte

SC CRISTAL GIL
SRL, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 50,
JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ROMANIA

29

M 2012 04634 18/07/2012 D.I.A.S. FORCE
SECURITY

SC D.I.A.S. FORCE
SECURITY SRL,
STR. CICEO NR. 1A,
JUDEŢUL MEHEDINŢI,
DROBETA TURNU
SEVERIN, ROMANIA

45

M 2012 04636 18/07/2012 MALTESSE SC ROMAQUA
GROUP SA, STR.
CARPAŢI NR.46,
JUDEŢUL HARGHITA,
BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

35, 39

M 2012 04645 18/07/2012 SSG SECURITY SC STOP STEAL
GUARD SRL, STR.
OXIGENULUI NR. 7,
JUDEŢUL ILFOV, COM.
CERNICA, ROMANIA

45
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M 2012 04654 18/07/2012 mister R SC ARANA DESIGN

SRL, BD. REPUBLICII
NR. 143, BL.
31B1-31B2, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100343, ROMANIA

25

M 2012 04671 19/07/2012 SULTAN GRILL
EXPRESS

29, 30,
31, 32,
33, 34,
43

M 2012 04689 19/07/2012 FOTBAL CLUB
ŞELIMBĂR 2011

ASOCIAŢIA CLUB
SPORTIV SEVIŞUL
ŞELIMBĂR, STR.
STADIONULUI NR.
14, JUDEŢUL SIBIU,
ŞELIMBĂR, ROMANIA

41

M 2012 04695 20/07/2012 BRANDS4YOU SC GAMABELL
EXIM SRL, B-
DUL BASARABIA
NR. 256, ANEXA
TEHNICĂ, PARCELA
C5, SECTOR 3,
BUCURESTI,
ROMANIA

14, 18,
24, 25,
35

M 2012 04702 20/07/2012 ROSANERA
INTERNATIONAL
SECURITY
CONSULTING

SC ROSANERA
INTERNATIONAL
SECURITY
CONSULTING SRL,
B-DUL NICOLAE
BĂLCESCU NR. 5,
BL. DUNĂREA , SC.
1, AP.1 SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37, 38,
39, 45

M 2012 04707 20/07/2012 BEST PAN
COVRIGARIE RULOU
GOGOSERIE

SC REYHAN
PAN SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 12, BL. 21A,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30, 35,
43

ARAMOUNI MICHEL,
CETĂŢEAN LIBANEZ
CU REZIDENŢĂ
ÎN ROMÂNIA,
STR. SCHITUL
MĂGUREANU NR.
45, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, LIBAN
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 04719 20/07/2012 Ecologic Sistem Project

Alege excelenţa!
SC ECOLOGIC
SISTEM PROJECT
SRL, SAT 1
DECEMBRIE, BL. P24,
SC. 2, ET. 3, AP. 23;
JUD. ILFOV, COMUNA
1 DECEMBRIE,
ROMANIA

39, 40

M 2012 04729 23/07/2012 YAMY.ORG Mini Chef
Academy

RUCZUI TIBOR,
STR. ION LUCA
CARAGIALE, BL. 2, BL.
S26, SC. B, AP. 6, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV,
500400, ROMANIA

41

M 2012 04803 25/07/2012 TEODEN SC TEODEN
SRL, STR. LT.
BECHERESCU NR.
10, JUDEŢUL DOLJ,
BĂILEŞTI, 205100,
ROMANIA

29, 30,
35, 43

38

SC ALFREDO
FOODS SRL, INTR.
BINELUI NR. 1A,
ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 31

M 2012 04858 27/07/2012 TE HRĂNEŞTE
SĂNĂTOS

SC ALFREDO
FOODS SRL, INTR.
BINELUI NR. 1A,
ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 30,
31, 32

M 2012 04876 30/07/2012 ISA SPECIAL
PROTECTION

SC ISA SPECIAL
PROTECTION
SRL, STR. IULIU
GROZESCU NR. 8, AP.
4, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

45

M 2012 04811 25/07/2012 telverde SC ROMTELECOM
SA, PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY
GATE, TURNUL DE
NORD, ETAJELE
7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 
ROMANIA

M 2012 04857 27/07/2012 ALFREDO FOODS
OCEANUL 
TE  HRĂNEŞTE 
SĂNĂTOS

1839



10.   LISTA MĂRCILOR RESPINSE 
        în urma deciziei 
        Comisiei de examinare a contestaţiilor   
        - conform Legii nr. 84/1998, republicată
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Tabel al mărcilor respinse în urma deciziei
comisiei de examinare a contestațiilor

Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2021
05530

23/07/2021 Class Adac Asistenta
Rutiera

ROBERT IONEL
STACESCU

39

M 2021
04933

26/06/2021 Academia De
Stomatologie Biomimetica
Din Romania

ANDREI IORDACHE
ANCA-IRINA
CIOCHINARU

35, 41, 44

M 2021
06306

30/08/2021 gamaNATURA
BioCOMPLEX Minerale si
Vitamine

ND PHARMA SRL 5

M 2021
05637

04/08/2021 Lux Wash SYSTEM LUX WASH
SRL

37, 42

M 2021
05852

09/08/2021 AM ÎNVĂȚAT SĂ COS CUFARUL COSANZENEI
SRL

16, 28, 41

M 2021
06028

18/08/2021 PLATFORMA CIVICĂ
ROMÂNIA NESUPUSĂ

GHEORGHE PIPEREA 35, 41, 45

M 2021
06152

23/08/2021 Spinnig Shop SC DECOVIL SRL 35

M 2021
06664

14/09/2021 Concertul Extraordinar de
Anul Nou

FUNDATIA CALEA
VICTORIEI 2007

41

M 2021
06343

31/08/2021 CHINDIA PARC
RESIDENCE

BUROM BM INVEST SRL 37

M 2021
06311

30/08/2021 LEII DIN SUD FOTBAL
CLUB

ANA-MARIA CLINCIU 25, 28, 35,
41
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Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  584 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 243 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 146 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1948 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 292 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior .................................................................. 80 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................243 LEI/ 50 EURO

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.09.2022-30.09.2022
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

008268 007893 HAVANA CLUB HAVANA CLUB HOLDING S.A 20/09/2022

018976 027719 PERMATIK THE GILLETTE COMPANY LLC 02/09/2022

018977 027720 PERMA-SHARP THE GILLETTE COMPANY LLC 02/09/2022

007852 005910 K KURARAY KURARAY CO LTD 05/09/2022

007643 005830 KREHALON KUREHA CORPORATION 05/09/2022

022493 027738 SANITARIUM SO GOOD AUSTRALASIAN CONFERENCE
ASSOCIATION LIMITED also trading
as SANITARIUM HEALTH FOOD
COMPANY

07/09/2022

007808 005891 PREMIER JAPAN TOBACCO INC 09/09/2022

012604 007585 NASH Gardner Denver Nash, LLC 09/09/2022

022992 027749 GARDINIA Gardinia Home Decor GMBH 10/09/2022

019845 027752 SEA GULL SHANGHAI TIAN TAN
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

15/09/2022

024125 027755 MICHAEL JACKSON TRIUMPH INTERNATIONAL INC. 15/09/2022

019852 027771 ASSOS INTERNATIONAL PAPASTRATOS CIGARETTE
MANUFACTURING COMPANY S.A.

16/09/2022

019711 027764 HALLS Intercontinental Great Brands LLC 16/09/2022

019712 027766 LOPID WARNER - LAMBERT COMPANY LLC 16/09/2022

019849 027767 NEURONTIN UPJOHN US 1 LLC 16/09/2022

019713 027769 ACCUZIDE PARKE DAVIS & COMPANY LLC 16/09/2022

019853 027839 PAPASTRATOS CIGARETTE
MANUFACTURING COMPANY S.A.

17/09/2022

007809 005892 TRIBRISSEN INTERVET INC. 20/09/2022

007691 005842 DUOPRIM INTERVET INC. 20/09/2022

007644 005831 MACK Volvo Truck Corporation 20/09/2022

019860 027855 SYMBICORT ASTRAZENECA AB 23/09/2022

019861 027856 QUINTASA FERRING B.V. 23/09/2022

019714 027857 PENTASA FERRING B.V. 23/09/2022

019864 027861 TENSAR TENSAR TECHNOLOGIES LIMITED 23/09/2022

019858 027853 STATE LINE JT INTERNATIONAL SA 23/09/2022

019866 027864 PICKFORDS PICKFORDS 1646 LIMITED 23/09/2022

018984 027883 ATEMFREI The Procter & Gamble Company 25/09/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

007982 005955 NORITAKE NORITAKE CO LIMITED 25/09/2022

019869 027884 FORSEV SOCIETATEA COMERCIALA
"FORSEV" S.A.

28/09/2022

018985 027885 GETT CORTEVA AGRISCIENCE LLC 28/09/2022

018986 027886 RESCRIPTOR PHIVCO UK II LIMITED 28/09/2022

054077 M 2002
04707

RHINOIL SC TIS FARMACEUTIC SA 02/09/2022

053706 M 2002
04702

NOVA MUSIC
ENTERTAINMENT

SC NOVA MUSIC ENTERTAINMENT
SRL

02/09/2022

052804 M 2002
04719

TROPHY TotalEnergies SE 02/09/2022

053278 M 2002
04720

POWERSHOT CANON KABUSHIKI KAISHA 02/09/2022

052859 M 2002
04721

CARBOPLASIN SC ACTAVIS SRL 02/09/2022

053733 M 2002
04722

FOLCASIN SINDAN-PHARMA SRL 02/09/2022

052860 M 2002
04723

FLUTASIN SINDAN-PHARMA SRL 02/09/2022

053870 M 2002
04731

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY

03/09/2022

052805 M 2002
04734

VOLTAJ CONSTANTIN GABRIEL 03/09/2022

052808 M 2002
04737

O CALE SIGURA PENTRU
RECASTIGAREA
CALITATII VIETII !

SC AC HELCOR SRL 04/09/2022

052851 M 2002
04765

RF ROMANIA FILM R.A.D.E.F "ROMANIAFILM" 05/09/2022

052946 M 2002
04773

MISS MUNTENIA BRATU VIOREL 06/09/2022

052945 M 2002
04772

MISS MOLDOVA BRATU VIOREL 06/09/2022

052853 M 2002
04779

SOLOSHOT BECTON DICKINSON AND COMPANY
(A NEW JERSEY CORPORATION)

06/09/2022

052861 M 2002
04785

IMAGINEA SE POARTĂ SC BRAICONF SA 09/09/2022

073244 M 2002
04783

NORTH STAR
CONTINENTAL

RESORT TIMIŞOARA

SC CONTINENTAL SRL 09/09/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

052957 M 2002
04787

CAIPIRI S.C. ZAREA S.A. 09/09/2022

053428 M 2002
04794

STEMOVITA SC TERAPIA SA 10/09/2022

052887 M 2002
04800

NEKEZOL SC CUMPANA 1993 SRL 10/09/2022

052888 M 2002
04803

YEASTEX SC ENZYMES & DERIVATES
ROMANIA SA

10/09/2022

053829 M 2002
04804

ALDC SC ENZYMES & DERIVATES
ROMANIA SA

10/09/2022

052889 M 2002
04805

BREAKBRIGHT SC ENZYMES & DERIVATES
ROMANIA SA

10/09/2022

052890 M 2002
04807

CAVIT JUNIOR SC BIOFARM SA 10/09/2022

054339 M 2002
04811

LIFECARE MARS INCORPORATED 10/09/2022

053147 M 2002
04813

SINMAT VOPSEA PE BAZĂ
DE APĂ REZISTENTĂ

LA ŞTERGERE

SC KOBER SRL 10/09/2022

052895 M 2002
04833

SOLARDOM LG ELECTRONICS INC 11/09/2022

053830 M 2002
04887

GENERIC SC LABORMED-PHARMA SA 12/09/2022

054643 M 2002
04866

DATALIGHT SC ATTOSOFT SRL 12/09/2022

053194 M 2002
04874

EUROLEX SC G&G CONSULTING SRL 12/09/2022

052987 M 2002
04898

BLEND A MED
COMPLETE + HERBAL 7

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 13/09/2022

053224 M 2002
04902

STREAM NETWORKS SC STREAM NETWORKS SRL 13/09/2022

052791 M 2002
04899

MONEYGRAM MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS
INC

13/09/2022

103772 M 2002
04890

DRACULA HEINEKEN ROMÂNIA SA 13/09/2022

068272 M 2002
04891

GAZETA DE NORD VEST SC NORD VEST TV ADVERTISING
SRL

13/09/2022

053133 M 2002
04892

ROMENER SC SINTOFARM SA 13/09/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

053901 M 2002
04920

TIPOGRAFIA REAL TIPOGRAFIA REAL SRL 16/09/2022

052862 M 2002
04927

SC EMAILUL SA 16/09/2022

052951 M 2002
04934

ERITRODERM SC ANTIBIOTICE SA 16/09/2022

052952 M 2002
04941

LANE 4 GLOBAL ESPRIT INC 16/09/2022

054285 M 2002
04943

LA FESTA CREMO GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 16/09/2022

054286 M 2002
04944

LA FESTA CREMO GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 16/09/2022

052228 M 2002
04958

ELSIC SC ELSID SA 17/09/2022

052735 M 2002
04955

ELSID SC ELSID SA 17/09/2022

052227 M 2002
04953

BLEND A MED
NIGHT EFFECTS

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 17/09/2022

052498 M 2002
04954

AFTER MARKET SC TRAFIC MEDIA SRL 17/09/2022

053054 M 2002
04994

FATTORIA SC DECO PARTNER SRL 18/09/2022

052884 M 2002
05010

DISCOVERY SC PRODAL 94 SRL 18/09/2022

052883 M 2002
05009

SKYTEAM GUARDANT, INC. 18/09/2022

052881 M 2002
05005

OXYTROL WATSON PHARMACEUTICALS INC 18/09/2022

053501 M 2002
05011

CÂND TE DOARE GÂTUL
IA FARINGOSEPT

SC TERAPIA SA 18/09/2022

052836 M 2002
04986

IFOSIN SC ACTAVIS SRL 18/09/2022

052837 M 2002
04987

SINDAMIFOS ACTAVIS SRL 18/09/2022

053687 M 2002
05006

ADVANCED FRESH COLGATE PALMOLIVE COMPANY 18/09/2022

052882 M 2002
05007

COLGATE TOTAL
ADVANCED FRESH

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 18/09/2022

052550 M 2002
05021

HAMOR HSALAR SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

052549 M 2002
05020

HAMOR HMISS SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052551 M 2002
05022

HAMOR HIMOB SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052548 M 2002
05019

HAMOR HCONT SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052552 M 2002
05023

HAMOR HPROD SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052579 M 2002
05024

HAMOR HSTOC SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052547 M 2002
05018

HAMOR SOFT SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052973 M 2002
05025

EVIDECOR SC EVIDENT SRL 19/09/2022

055378 M 2002
05026

HOTEL TIMISOARA SC BEGA TURISM SA 19/09/2022

052546 M 2002
05017

HAMORHMARFA SC PRODUCTIE SERVICII HAMOR
SOFT SRL

19/09/2022

052958 M 2002
05030

TROPOLE SC PRINCIPAL COMPANY SA 19/09/2022

053267 M 2002
05027

MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS
INC

19/09/2022

052661 M 2002
05028

COUTURE SC PRINCIPAL COMPANY SA 19/09/2022

053065 M 2002
05012

PATROL SC LEONARDO SHOES MARKET SA 19/09/2022

053178 M 2002
05035

PRAHOVA VALLEY DOMENIILE ALEXANDRION RHEIN
1892 SA

20/09/2022

056510 M 2002
05032

BEGA GRUP IMPREUNA
SUNTEM MAI PUTERNICI !

SC BEGA TM SA 20/09/2022

054436 M 2002
05036

VOINICEL SC VELROM SRL 20/09/2022

052960 M 2002
05039

VEL PITAR CEL
DINTAI BRUTAR

VEL PITAR S.A. 20/09/2022

052959 M 2002
05034

KEFUNGIN SC ANTIBIOTICE SA 20/09/2022

052968 M 2002
05046

QUINTA STRADA SC LEONARDO SRL 23/09/2022

052982 M 2002
05056

REALTOR NATIONAL ASSOCIATION OF
REALTORS

23/09/2022
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marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

055028 M 2002
05061

JADEX GROZAVE
JALUZELE

SC JADEX TRADING SRL 23/09/2022

053008 M 2002
05062

B FUNDATIA INTERNATIONAL BRITISH
SCHOOL OF BUCHAREST

23/09/2022

065741 M 2002
05066

PHARMAKON SC EXPERT SERVICES SRL 24/09/2022

054148 M 2002
05075

PUTEREA NATURII SC ROMAQUA GROUP SA 24/09/2022

052963 M 2002
05079

KANDOO The Procter & Gamble Company 24/09/2022

052964 M 2002
05080

CONCERTA ALZA CORPORATION 24/09/2022

054188 M 2002
05081

MASONITE MASONITE INTERNATIONAL
CORPORATION

24/09/2022

054216 M 2002
05083

COMALAT SC COMALAT SRL 24/09/2022

052866 M 2002
05076

PUTEREA PĂMÂNTULUI SC ROMAQUA GROUP SA 24/09/2022

053046 M 2002
05089

PREGATESTE-
TE SA FII BOGAT !

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 25/09/2022

053066 M 2002
05108

DESTINY SC BETTY ICE SRL 25/09/2022

053219 M 2002
05104

5 SHOPPING SC PRO TV SA 25/09/2022

054755 M 2002
05105

DOCTORUL CASEI SC PRO TV SA 25/09/2022

055107 M 2002
05152

HIPOCRATE SC HIPOCRATE 2002 SERV SRL 26/09/2022

054939 M 2002
05151

RAI DE MURFATLAR SC MURFATLAR ROMANIA SA 26/09/2022

053475 M 2002
05153

HUMANOFORT SC HIPOCRATE 2002 SERV SRL 26/09/2022

053100 M 2002
05150

TIMKEN THE TIMKEN COMPANY 26/09/2022

053476 M 2002
05154

ORGASEL SC HIPOCRATE 2002 SERV SRL 26/09/2022

077785 M 2002
05157

LD PLATINUM JT INTERNATIONAL SA 26/09/2022

053099 M 2002
05148

F SECURE SC INFODESIGN GROUP SA 26/09/2022
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Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

052554 M 2002
05169

CRAPUL DE AUR FAIGHENOV MARIOARA 27/09/2022

053004 M 2002
05171

DICOPUR NUFARM GMBH & CO KG 27/09/2022

053002 M 2002
05168

BRANDS & BEARS SC BRANDS & BEARS PUBLICITATE
SRL

27/09/2022

053837 M 2002
05179

ORIGINAL KHAKI CO PERRY ELLIS INTERNATIONAL
GROUP HOLDINGS LIMITED

27/09/2022

053006 M 2002
05178

PERRY ELLIS INTERNATIONAL
GROUP HOLDINGS LIMITED

27/09/2022

053859 M 2002
05172

EUROPEAN HERITAGE SC QUADRA INVEST SA 27/09/2022

055446 M 2002
05180

LOVELLS YILDIZ HOLDING A.S. 27/09/2022

053076 M 2002
05183

ROCHUS SC ROCHUS SRL 30/09/2022

053627 M 2002
05185

DIN SECRETELE TRADITIEI SC SCANDIA ROMANA SA 30/09/2022

053574 M 2002
05218

ALGOZONE REMEDIU
CLASIC PENTRU
ORICE DURERE

SC LABORMED-PHARMA SA 30/09/2022

056439 M 2002
05222

SC CROCO SRL ONESTI SC CROCO SRL 30/09/2022

054169 M 2002
05221

SC MADRE PANCOM
SRL ONESTI

SC CROCO SRL 30/09/2022

053180 M 2002
05226

SENSIGARD STAFFORD-MILLER (IRELAND)
LIMITED

30/09/2022

055540 M 2002
05228

INTENSE ICE COLGATE PALMOLIVE COMPANY 30/09/2022

054742 M 2002
05229

CONREP MATERIALE
DE CONSTRUCTII

SC CONREP SRL 30/09/2022

IG 00022 G 2002
00022

BOHOLT SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

30/09/2022

IG 00021 G 2002
00021

BĂCÂIA SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

30/09/2022

IG 00035 G 2002
00018

MALNAŞ BAI SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

30/09/2022

123395 M 2012
05604

CHILL CAN JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL
INC

03/09/2022
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122405 M 2012
05605

HEADSONIC SC HEADSONIC SRL 03/09/2022

122980 M 2012
05580

ROMEGA SILIENCE SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122975 M 2012
05575

ROMEGA HYPERION SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122976 M 2012
05576

ROMEGA LUDIC SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122981 M 2012
05581

ROMEGA ATHELIA SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

130535 M 2012
05606

Ce găteşti când posteşti SC PAMBAC SA 03/09/2022

122982 M 2012
05582

ROMEGA STORM SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122977 M 2012
05577

ROMEGA VOYVODA SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

130536 M 2012
05607

Ce găteşti când te grăbeşti SC PAMBAC SA 03/09/2022

122978 M 2012
05578

ROMEGA FOUNDY SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122983 M 2012
05583

ROMEGA PEPOO SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122979 M 2012
05579

ROMEGA COCOWORN SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122984 M 2012
05584

ROMEGA PAPKY SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122974 M 2012
05573

ROMEGA SASSY SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

123275 M 2012
05590

N NIRO INVESTMENT
GROUP

SC NIRO INVESTMENT SA 03/09/2022

125353 M 2012
05556

CLUBUL SPORTIV
BadBoy JU-JITSU

OVIDIU MIHAI MIRCEA 03/09/2022

125337 M 2012
05608

ANASTASIA CAULEA ALEXANDRU 03/09/2022

122973 M 2012
05572

ROMEGA ULTRIX SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122964 M 2012
05563

ROMEGA QUARAMBA SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

123490 M 2012
05591

meşterino DOROBANTU ALEXANDRA 03/09/2022
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121819 M 2012
05592

Moldova in Bucate CIUBURCIU GABRIELA 03/09/2022

123150 M 2012
05609

uşi 365 SC BETAROM SRL 03/09/2022

123694 M 2012
05594

BELL OIL LUBRICANTS BELLANTONI AMALIA 03/09/2022

124749 M 2012
05610

TTS TRUCK &
TRAILER SERVICE

SC TTS TRUCK & TRAILER SERVICE
SRL

03/09/2022

145738 M 2012
05595

Teo Trandafir
PORT CE-MI VINE

TRANDAFIR TEODORA 03/09/2022

123515 M 2012
05611

DC DOLJ CONSTRUCT SC DOLJ CONSTRUCT SRL 03/09/2022

123024 M 2012
05596

GENTLEMEN.GUNS.GLORY ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SHOOTERS

03/09/2022

123026 M 2012
05597

SHOOTERS ASSOCIATION
GENTLEMEN.GUNS.GLORY.

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SHOOTERS

03/09/2022

123511 M 2012
05559

Echipa Veselă RADULESCU POMPILIU IULIAN 03/09/2022

123025 M 2012
05598

SHOOTERS ASSOCIATION
GENTLEMEN.GUNS.GLORY.

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SHOOTERS

03/09/2022

122961 M 2012
05560

ROMEGA FREYA SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122962 M 2012
05561

ROMEGA ATTRAX SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

131648 M 2012
05599

SWAN SC SEREX SRL 03/09/2022

122730 M 2012
05613

beauty nails a colourful life BRANDABUR ANDA
SUCIOAEA ANA

03/09/2022

130766 M 2012
05600

HERA SC SEREX SRL 03/09/2022

123008 M 2012
05601

niCORO TOYS SC NICORO TRADING SRL 03/09/2022

122963 M 2012
05562

ROMEGA DUO DESSA SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

124038 M 2012
05615

ACADEMIC DE MURFATLAR STATIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA
SI VINIFICATIE MURFATLAR

03/09/2022

122966 M 2012
05565

ROMEGA LA2ELO SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022
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122985 M 2012
05586

ROMEGA ROTINDA SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122965 M 2012
05564

ROMEGA 2ELO SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122986 M 2012
05587

ROMEGA ORPHEUS SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122970 M 2012
05569

ROMEGA NUGALI SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122988 M 2012
05588

ROMEGA PARUSH SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122967 M 2012
05566

ROMEGA TRIPOD SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122987 M 2012
05589

Romega SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122968 M 2012
05567

ROMEGA LAZZERO SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122969 M 2012
05568

ROMEGA ROMEGALI SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122971 M 2012
05570

ROMEGA SHOCO MYTH SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

03/09/2022

122972 M 2012
05571

ROMEGA IMMENSE SC ROMEGA INDUSTRY SRL 03/09/2022

122807 M 2012
05617

Doctus SC DOCTUS SRL 04/09/2022

123442 M 2012
05618

MAGAZINUL UNIVERSAL
DRAGONUL ROŞU

SC NIRO INVESTMENT SA 04/09/2022

122576 M 2012
05619

INVESTIND IN OAMENI,
INVESTIM IN VIITOR

SC NIRO INVESTMENT SA 04/09/2022

123181 M 2012
05620

BMB CIS AUTOMOTIVE CABLE SRL 04/09/2022

121740 M 2012
05627

alka Breakers SAVORY WORLD LTD 04/09/2022

123180 M 2012
05621

BMB CIS AUTOMOTIVE CABLE SRL 04/09/2022

123037 M 2012
05629

DAW MANAGEMENT
BROKER ASIGURARE

DAW MANAGEMENT-BROKER DE
ASIGURARE SRL

04/09/2022

123179 M 2012
05622

PADERTEG S.C. PADERTEG S.R.L. 04/09/2022

123178 M 2012
05623

PaderTeG S.C. PADERTEG S.R.L. 04/09/2022
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122770 M 2012
05630

CLINICA HELENE
for patients care

SC GORDUZA PARTNERS SRL 04/09/2022

123822 M 2012
05616

MISS & MISTER
COSTINEŞTI

BRATU VIOREL 04/09/2022

123394 M 2012
05636

CROWN Rothmans of Pall Mall Limited 04/09/2022

130118 M 2012
05624

CONCILIO GANTA CAMELIA GETA 04/09/2022

121741 M 2012
05628

TOORTIŢI SAVORY WORLD LTD 04/09/2022

122769 M 2012
05631

Gorduza Partners SC GORDUZA PARTNERS SRL 04/09/2022

122663 M 2012
05632

MEDICARE TECHNICS
OPTICS PHARMA

MEDICARE OPTICS SRL
MEDICARE TECHNICS SA

04/09/2022

123230 M 2012
05634

by aero VASVARI TRAIAN
MARINESCU SORIN

04/09/2022

126611 M 2012
03986

BIO fruct SC BIMARFRUCT SRL 04/09/2022

123043 M 2012
05644

93 GUARD SECURITY SC 93 GUARD SECURITY SRL 05/09/2022

123192 M 2012
05655

SC GRANDEMAR SA 05/09/2022

132502 M 2012
05653

PODGOREANU PF CHIRIAC E. ANCA MIHAELA 05/09/2022

123191 M 2012
05656

GRANDEMAR SC GRANDEMAR SA 05/09/2022

123022 M 2012
05652

SOBRANIE LONDON
SINCE 1879

JT INTERNATIONAL SA 05/09/2022

123872 M 2012
05674

BestCafe frappe SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL 05/09/2022

122198 M 2012
05658

BILLA EXACT PE
GUSTUL MEU.

SC BILLA ROMANIA SRL 05/09/2022

122714 M 2012
05675

HELVESPID SC HELVESPID SRL 05/09/2022

123169 M 2012
05659

CANDYCARE SC PHARMA NET SOLUTIONS SRL 05/09/2022

123170 M 2012
05660

OSTEOSANTE SC PHARMA NET SOLUTIONS SRL 05/09/2022

123171 M 2012
05661

PREGNASAN SC PHARMA NET SOLUTIONS SRL 05/09/2022
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122685 M 2012
05677

Candy Toys SC CASH & CANDY SRL 05/09/2022

129062 M 2012
05664

HR PROFILE SC PHARMA NET SOLUTIONS SRL 05/09/2022

123123 M 2012
05679

Party Collective SILVIU CRISTIAN TUDOR
ANTONESCU ANDREI
PARGHEL TUDOR

05/09/2022

123172 M 2012
05665

SEPTAZULEN SC PHARMA NET SOLUTIONS SRL 05/09/2022

142482 M 2012
05681

SENTIPRA NEOLA PHARMA SRL 05/09/2022

127008 M 2012
05682

FEDERAŢIA COLUMNA
ÎMPREUNĂ PENTRU O

ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

FEDERATIA SALARIATILOR DIN
ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA
SI LOCALA DIN ROMANIA COLUMNA

05/09/2022

124660 M 2012
05683

ZIARUL METROPOLIS GEORGE VLADIMIR IVASCU 05/09/2022

124248 M 2012
05666

O OLTENIA BUSINESS SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA 05/09/2022

123175 M 2012
05657

BIG CITY TIMOCE CLAUDIU VASILE 05/09/2022

122924 M 2012
05670

aliphia SC EXHELIOS SRL 05/09/2022

123571 M 2012
05706

SOVRODERM MIRON GHEORGHE SORIN 06/09/2022

142732 M 2012
05684

METROLEX SC METROLEX SRL 06/09/2022

123701 M 2012
05685

Pensiune-Restaurant
Agrementul Pasca

Geoagiu-Bai

SC AGREMENTUL PASCA SRL 06/09/2022

172079 M 2012
05686

MISS & MISTER MAMAIA BRATU VIOREL 06/09/2022

122773 M 2012
05690

VINUL FAMILIEI BOERU BOERU GHEORGHE 06/09/2022

123568 M 2012
05707

SOVROZIN MIRON ZINA 06/09/2022

122877 M 2012
05710

FINE FRAGRANCE
FOREVER

Unilever IP Holdings B.V. 06/09/2022

122774 M 2012
05691

VINURILE FAMILIEI BOERU BOERU GHEORGHE 06/09/2022

122926 M 2012
05692

FIA New Fashion
Casa Elegantei

FIA NEW FASHION SRL 06/09/2022
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122903 M 2012
05711

ROMAQUA
GROUP BORSEC

SC ROMAQUA GROUP SA 06/09/2022

134208 M 2012
05697

COMPLEX
ANTIOXIDANT GE 132

SC INTERNATIONAL HEALTH IH SRL 06/09/2022

123569 M 2012
05708

COMAG PLANT MIRON ZINA 06/09/2022

134209 M 2012
05698

COMPLEX ANTIOXIDANT
GE 132+ NATURAL

SC INTERNATIONAL HEALTH IH SRL 06/09/2022

126003 M 2012
05703

Păpuşi de porţelan ÎN
ROCHII DE EPOCĂ

DE AGOSTINI HELLAS LTD 06/09/2022

123228 M 2012
05699

fh familia hetei SC HETEI SRL 06/09/2022

123176 M 2012
05700

Provencal Caffe & Restaurant SC MONDO GELATO SRL 06/09/2022

123889 M 2012
05702

Una ca Luna DRAGU STELUŢA ANCA 06/09/2022

123096 M 2012
05366

Dr. Jekelius Pharmacy Cafe SC A.I.M. COMPANY SRL 07/09/2022

123153 M 2012
05713

ARTESI mobili SC MOBTECO PRODUCT SRL 07/09/2022

122573 M 2012
05714

onlinepedia CIPRIAN-COSMIN BRANISTEANU 07/09/2022

125154 M 2012
05732

CIDP BIOTECH - ROMANIA SC CIDP BIOTECHNOLOGY SRL 07/09/2022

123186 M 2012
05715

TURSIB SC TURSIB SA 07/09/2022

123183 M 2012
05716

TURSIB SC TURSIB SA 07/09/2022

124662 M 2012
05717

tocmai.ro Vinzi si
cumperi, simplu si rapid

SC SIBMEDIA INTERACTIVE SRL 07/09/2022

125336 M 2012
05722

ABC Anastasia Beauty
Center www.anastasia-

beauty-center.ro

CAULEA ALEXANDRU 07/09/2022

123271 M 2012
05723

SANNOX SC TEHNOCOM-TRADING SRL 07/09/2022

123152 M 2012
05735

RESTAURANT BROTĂCEI SC INES BURGER PRODCOM SRL 07/09/2022

123838 M 2012
05721

ABC Anastasia Nails CAULEA ALEXANDRU 07/09/2022
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172258 M 2012
05730

TELEFONUL DE
LA MIEZUL NOPŢII

ANTENA TV GROUP SA 07/09/2022

124179 M 2012
05724

Creperie d'Amour
CLATITE FERMECATE,

DULCI SI SARATE

ADELA CATALINA BULIC
GEORGIANA GHEORGHE

07/09/2022

130905 M 2012
05759

SUNCA SANDWICH
TOAST FOX

SC FOX COM SERV SRL 10/09/2022

124064 M 2012
05727

TAXI SERVICE TITAN BEST TAXI TITAN SRL 10/09/2022

123384 M 2012
05761

OMEN SC BEAT EVENT SRL 10/09/2022

123383 M 2012
05762

CEEL SC SYNTHVENTURE SRL 10/09/2022

122742 M 2012
05756

RESTAURANT LAURA SC MAGNUS DUNAREA SRL 10/09/2022

123343 M 2012
05768

zugga CRAZY, DELICIOUS
COMBINATIONS

SC MIT PEARLS SRL 10/09/2022

126086 M 2012
05758

SALAM SANDWICH
TOAST FOX

SC FOX COM SERV SRL 10/09/2022

127901 M 2012
05769

CANGUR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 10/09/2022

123225 M 2012
05770

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 10/09/2022

125945 M 2012
05739

MISS & MISTER SIBIU BRATU VIOREL 10/09/2022

122843 M 2012
05741

L'Incontro SC L'INCONTRO V.V.V. SRL 10/09/2022

123397 M 2012
05771

MAXIMUS Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. 10/09/2022

122713 M 2012
05772

EUROPE EYE SPITALUL
TĂU DE OFTALMOLOGIE

SC EURO EYE SRL 10/09/2022

122715 M 2012
05773

EUROPE HOSPITAL SC EURO EYE SRL 10/09/2022

123227 M 2012
05742

ciserom SC CISEROM SA 10/09/2022

126453 M 2012
05743

şoseta de Sebeş originală SC CISEROM SA 10/09/2022

123218 M 2012
05755

Putem noi ca oameni......? GOG SIMION CRISTIAN 10/09/2022
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126539 M 2012
05744

EUROINK ROMANIA SC EUROINK ROMANIA SRL 10/09/2022

123146 M 2012
05746

promo art make
an impression

SC PROMOART SRL 10/09/2022

127786 M 2012
05747

Bonexio - pentru
structura ta de rezistenţă

SC PUNTA PHARM SRL 10/09/2022

127785 M 2012
05748

Ţine pasul cu
efervescenţa vieţii

SC HEALTH ADVISORS SRL 10/09/2022

123310 M 2012
05751

Metropolitan Life METROPOLITAN LIFE INSURANCE
COMPANY

10/09/2022

123004 M 2012
05752

CAPPY BODYTIME THE COCA COLA COMPANY 10/09/2022

125246 M 2012
05753

De-ale noastre producţie
controlată de METRO

MIP METRO GROUP INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG

10/09/2022

123177 M 2012
05754

KING SECURITY KING SECURITY SRL 10/09/2022

123242 M 2012
05805

RED POINT SC JAD STAR SRL 11/09/2022

123670 M 2012
05785

TINAR SC SPORT CAPITAL FINANCE SRL 11/09/2022

137607 M 2012
05788

GLOBAL MEDICAL YOUR
MEDICAL PARTNER

GROZEA BENIAMIN 11/09/2022

172087 M 2012
05798

SoLib NASUI CLAUDIU IULIUS GAVRIL 11/09/2022

137541 M 2012
05789

BLUE STAR SECURITY SC BLUE STAR SECURITY SRL 11/09/2022

125068 M 2012
05791

NEWS LUMINA INSTITUŢII
DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SC LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

11/09/2022

122763 M 2012
05776

KERTEC SC KERTEC CLEANING
TECHNOLOGY SRL

11/09/2022

122643 M 2012
05777

Cam on SIGHIARTAU CONSTANTIN-COSMIN 11/09/2022

124056 M 2012
05800

F Fashion casa JIA EN SPECIAL PRODUCTION SRL 11/09/2022

125776 M 2012
05801

DEBANT TOP LAND EXIM SRL 11/09/2022

123220 M 2012
05778

f + CLT UFA SA 11/09/2022

123335 M 2012
05793

JD JILDA DECOR SC STAR PLAST CO SRL 11/09/2022
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124466 M 2012
05790

lemps CRACIUNOIU DANIELA CRISTINA 11/09/2022

123027 M 2012
05796

VIVA BUSINESS VIVA CREDIT IFN SA 11/09/2022

122652 M 2012
05779

bobomoda SARGSIAN GHEVORG
KARAMYAN ARMAN

11/09/2022

123319 M 2012
05804

AMY MARKET CORCODEL ION 11/09/2022

123100 M 2012
05780

LACTIFERON SC SOLARTIUM GROUP SRL 11/09/2022

123101 M 2012
05781

NAUZYL SC SOLARTIUM GROUP SRL 11/09/2022

172082 M 2012
05806

CAFELE PREMIATE SC BLUE OCEAN MARKETING SRL 11/09/2022

123112 M 2012
05797

MADISON - absolute beauty SC MADISON RAND PROMOTIONS
SRL

11/09/2022

145302 M 2012
05807

Artesana SC KLAUS SRL 11/09/2022

122771 M 2012
05783

WKN SECURITY SC WKN SECURITY SRL 11/09/2022

137979 M 2015
00434

SPORTSDIRECT.COM Sportsdirect.com Retail Limited 11/09/2022

123685 M 2012
05812

LALA BAND SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

12/09/2022

123689 M 2012
05818

MultiBet pariuri sportive S.C. SPORT BETYNG S.R.L. 12/09/2022

124358 M 2012
05819

MultiBet sala de jocuri SC MULTIBET BAR SRL 12/09/2022

125048 M 2012
05820

The Band Atelierul de muzică SIMONA DUMITRU 12/09/2022

142170 M 2012
05821

in4matic solution SC IN4MATIC SOLUTION SRL 12/09/2022

123754 M 2012
05808

Ogorul belşug şi spor BUCUR MARIUS-CATALIN 12/09/2022

122881 M 2012
05834

RIDICA-TE SI CUCERESTE Brown-Forman Polska Sp.z.o.o. 12/09/2022

123226 M 2012
05822

CESAL Ultraclean SC CESAL SA 12/09/2022

123131 M 2012
05809

Sănătatea îţi surâde SC BIOFARM SA 12/09/2022
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128186 M 2012
05810

BIOLAND SC BIOFARM SA 12/09/2022

124114 M 2012
05811

Babytrend BOGDAN TODEASĂ 12/09/2022

138743 M 2012
05835

E SIGMA SC AND COMPUTER SRL 12/09/2022

123331 M 2012
05828

bubble your business
will reach more

SC SIMARTIS TELECOM SRL 12/09/2022

124019 M 2012
05816

par-BRIZZY SC SIGAZ SRL 12/09/2022

172240 M 2012
05824

GSP TV ANTENA TV GROUP SA 12/09/2022

124023 M 2012
05817

SIGAZ SC SIGAZ SRL 12/09/2022

123332 M 2012
05829

bubble SC SIMARTIS TELECOM SRL 12/09/2022

123109 M 2012
05813

LALA BAND SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

12/09/2022

146494 M 2012
05832

TRIPLE HELIX
Entrepreneurship.

Education. Leadership.

ASOCIATIA TRIPLE XELIX 12/09/2022

123285 M 2012
05825

bulevard SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

12/09/2022

123068 M 2012
05814

STERASOL SC STERA CHEMICALS SRL 12/09/2022

122989 M 2012
05830

ROMEGA ALADOR SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

12/09/2022

122600 M 2012
05826

CARIOCA STUDIO CARIOCA STUDIO SRL 12/09/2022

123329 M 2012
05815

Super TRAFIC SIRBU PAUL 12/09/2022

124768 M 2012
05827

LIA BOMBONERIA MARIAN PETCU 12/09/2022

135020 M 2012
05831

CERBER Protectie & Paza SC CERBER PROTECTIE SI PAZA
SRL

12/09/2022

141181 M 2012
05736

Harap Alb continuă... SC EDITURA HAC! BD SRL 12/09/2022

123320 M 2012
05276

SERGIANA
POIANA MARULUI

SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 12/09/2022
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123893 M 2012
05848

ANDU SC ANDU TRADING SRL 13/09/2022

123578 M 2012
05849

COTNARI DOMENII SC CASA DE VINURI COTNARI SA 13/09/2022

123249 M 2012
05847

TBW TEXTILE BLUE WASH SC TEXTILE BLUE WASH SRL 13/09/2022

133113 M 2012
05853

PP-V STABILIZATOR ADEPLAST SRL 13/09/2022

124469 M 2012
05844

eARCHIVE SC COMTEC NET SRL 13/09/2022

123207 M 2012
05863

DORNA Coca-Cola Romania SRL 13/09/2022

134831 M 2012
05856

Buchia SC JUST CREATE SRL 13/09/2022

123463 M 2012
05864

CRESC INTELIGENT NANU ELENA DOINITA 13/09/2022

123468 M 2012
05837

Oraşe Înfrăţite prin
Cultură şi Turism

SC TOC JIT INTERNATIONAL SERV
SRL

13/09/2022

125874 M 2012
05865

WOW SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

13/09/2022

124030 M 2012
05857

TIPODOC SC ROMQUEST GPN SRL 13/09/2022

125847 M 2012
05866

WOW TV SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

13/09/2022

123201 M 2012
05838

IPEC SC IPEC SA 13/09/2022

123396 M 2012
05867

MAXIMUS Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. 13/09/2022

124041 M 2012
05839

PIZZARO SC FAR OUT COMMUNICATIONS SRL 13/09/2022

124042 M 2012
05840

HOLARIO SC FAR OUT COMMUNICATIONS SRL 13/09/2022

127117 M 2012
05845

INVICTUS SC SONNENKREUZ SRL 13/09/2022

124083 M 2012
05854

DSK GROUP NEWSHORES GROUP LIMITED 13/09/2022

124082 M 2012
05855

DSK GROUP NEWSHORES GROUP LIMITED 13/09/2022

142367 M 2014
07218

PRODIGIEUSE SOCIETE DE RECHERCHE
COSMETIQUE S.A.R.L.

13/09/2022
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126253 M 2012
05873

MISS & MISTER IASI BRATU VIOREL 14/09/2022

123591 M 2012
05871

Chic Ville home et cetera FODOR MARTA SILVIA 14/09/2022

125349 M 2012
05882

SMP SC PRODVINALCO SA 14/09/2022

123301 M 2012
05877

ASOCIAŢIA UMANITARĂ
Blăjuţ P. Sava

BLAJUT VIOREL IONEL 14/09/2022

124353 M 2012
05887

LUMEA EUROPA FM EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

14/09/2022

122364 M 2012
05884

BUNĂTĂŢI DE LA BUNICA SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 14/09/2022

124352 M 2012
05890

ŞTIREA VERDE EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

14/09/2022

124351 M 2012
05891

PRIMELE ŞTIRI... EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

14/09/2022

123760 M 2012
05885

Cut-Cut SC PARROT INVENT SRL 14/09/2022

130387 M 2012
05876

BARAKA CONSTANTIN SERBAN GHEORGHE 14/09/2022

124350 M 2012
05892

ZÂMBEŞTIREA EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

14/09/2022

123726 M 2012
05872

igra stop STOP IGRASIEI! NEGOITA NARCIS BRUNO
POPESCU TRAIAN IUSTIN

14/09/2022

123287 M 2012
05878

101 jucării Personajele
tale preferate!

SC RALMIDA COM SRL 14/09/2022

126260 M 2012
05875

MISS & MISTER
DEVA HUNEDOARA

BRATU VIOREL 14/09/2022

126254 M 2012
05874

MISS & MISTER
PITESTI ARGES

BRATU VIOREL 14/09/2022

137533 M 2012
05678

Gurmand Beef Bar VEST FOOD SERVICE SRL 14/09/2022

135868 M 2012
05792

Cămara lui Baciu SC CAMARA LUI BACIU SRL 17/09/2022

123347 M 2012
05897

MERIDIANA
TRANSFER DE BANI

SC MERIDIANA TRANSFER DE BANI
SRL

17/09/2022

140660 M 2012
05910

M MAGIC MYG SC MAGIC MYG MG SRL 17/09/2022

123460 M 2012
05900

STELUŢE DE IARNĂ SC ACUSTIC CONCEPT SRL 17/09/2022
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137226 M 2012
05901

MR. SAXOBEAT SC MAAN MUSIC STUDIO SRL 17/09/2022

123890 M 2012
05911

SMECHER BOBEICA GHENADIE 17/09/2022

124829 M 2012
05912

Vin Smecher BOBEICA GHENADIE 17/09/2022

123034 M 2012
05913

O.B.R. Bergenbier SC BERGENBIER SA 17/09/2022

123576 M 2012
05903

LA VITA E VELO ŞOLOT DAN CRISTIAN 17/09/2022

123381 M 2012
05904

CIOCOLATINA SC DACTYLIS PROD SRL 17/09/2022

123382 M 2012
05905

SPIRALIA SC DACTYLIS PROD SRL 17/09/2022

123906 M 2012
05907

IMRSS ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU
MANAGEMENTUL RISCULUI,
SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA

17/09/2022

123279 M 2012
05896

FUNDATIA
NEMINEM LAEDERE

FUNDATIA NEMINEM LAEDERE 17/09/2022

128678 M 2012
05915

Dental Tech SC DENTAL TECH SRL 17/09/2022

123703 M 2012
05908

La Rond NITA ARISTOTEL 17/09/2022

136778 M 2012
05916

LIVTOP GUARD SC LIVTOP GUARD SRL 17/09/2022

124812 M 2012
05918

CIRRUS MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, A DELAWARE
CORPORATION

17/09/2022

123525 M 2012
05917

ZHENYI SC QIANG QIANG INTERNATIONAL
SRL

17/09/2022

142689 M 2015
02315

AQUATOP TEKNOS GROUP OY 17/09/2022

124022 M 2012
05932

L'OSTERIETTA SC CODIN SRL 18/09/2022

123216 M 2012
05933

AD ALAN DESIGN ALAN DESIGN SRL 18/09/2022

122819 M 2012
05945

smartbooks.ro
carti pentru afaceri

SC AXIOMA SOLUTIONS SRL 18/09/2022

123366 M 2012
05921

IMUNOTUS SC LOOK AHEAD SRL 18/09/2022
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123365 M 2012
05922

TUSOFORT SC LOOK AHEAD SRL 18/09/2022

124256 M 2012
05935

mami BURDA ROMANIA SRL 18/09/2022

124523 M 2012
05919

MACELARIA CUTITUL DE
AUR ALTIN BICAK KASABI

SC BIM REFORM SRL 18/09/2022

123217 M 2012
05936

Rizino SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL 18/09/2022

123298 M 2012
05926

Riff Spirit of Beauty Romanian
InfoFashion Festival

SC DUCHESSE CORPORATION SRL
SC PLATINUM AGENCY SRL

18/09/2022

122820 M 2012
05946

Salesprocess.ro SC AXIOMA SOLUTIONS SRL 18/09/2022

123327 M 2012
05938

SWEET BREAK JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH 18/09/2022

124868 M 2012
05927

Duchess MODELS AGENCY SC DUCHESSE CORPORATION SRL 18/09/2022

124211 M 2012
05947

PERFECT EYEBROWS SC PERFECT EYEBROWS SRL 18/09/2022

122641 M 2012
05928

Oau! ghidul de reduceri SC DUALMIND AD SRL 18/09/2022

124904 M 2012
05894

ALESSANDRA B. TOPA ALEXANDRA MADALINA 18/09/2022

123221 M 2012
05931

BEBETEI BEBETEI INVESTMENTS GROUP
S.R.L.

18/09/2022

122642 M 2012
05929

DUALMIND SC DUALMIND AD SRL 18/09/2022

123392 M 2012
05948

DERO Unilever IP Holdings B.V. 18/09/2022

122922 M 2012
05963

Coraltravel ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.Ş. 19/09/2022

123213 M 2012
05979

SAUCONY SAUCONY, INC. 19/09/2022

123211 M 2012
05980

SPERRY TOP-SIDER, LLC. 19/09/2022

123029 M 2012
05981

SPERRY TOP-SIDER SPERRY TOP-SIDER, LLC. 19/09/2022

123734 M 2012
05982

AMADOR SC CONFIDANT SERVICE SRL 19/09/2022

123323 M 2012
05949

FUNCTIILE LUI BENYI BENYI IULIU IOAN 19/09/2022

1867



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2022

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

126745 M 2012
05983

ostraw vegan healthy sweets OSTRAW VEGAN SRL 19/09/2022

125398 M 2012
05972

Lucky Man SC ROTON SRL 19/09/2022

122741 M 2012
05961

PhotoPass SC SKIN MEDIA SRL 19/09/2022

124619 M 2012
05990

ARGOS SC ART & CRAFT RO SRL 19/09/2022

123042 M 2012
05984

KOGAYON Transylvanian
Power Charms

IOSIF IOANA MARIA
JANSEN BUTA CRISTINA

19/09/2022

122825 M 2012
05954

CARTEA PACIENTULUI MEDIA MED PUBLICIS SRL 19/09/2022

124618 M 2012
05989

DIAMOND SC ART & CRAFT RO SRL 19/09/2022

124932 M 2012
05974

Unchiu' Titi SC ELGA COMERT SRL 19/09/2022

123724 M 2012
05985

Idyllic Romania SC FRESH HOLIDAYS & EVENTS SRL 19/09/2022

123208 M 2012
05975

SAUCONY, INC. 19/09/2022

123209 M 2012
05976

SAUCONY, INC. 19/09/2022

125148 M 2012
05957

EMSYS Enterprise
Management SYStem

SC PRODINF SOFTWARE SRL 19/09/2022

124822 M 2012
05958

GALATIPEX SC GALPEX GIRASOL SRL 19/09/2022

123333 M 2012
05968

LUDIKUM INTELIGENŢA
LA JOACĂ : ) !

VASILOIU IONUT VICTOR 19/09/2022

122883 M 2012
05959

CBM ELECTRONICS SC CBM ELECTRONICS SRL 19/09/2022

123212 M 2012
05977

SAUCONY, INC. 19/09/2022

124616 M 2012
05987

RENA SC ART & CRAFT RO SRL 19/09/2022

124617 M 2012
05988

ELIT SC ART & CRAFT RO SRL 19/09/2022

123210 M 2012
05978

SAUCONY, INC. 19/09/2022

123067 M 2012
05960

STERAMID SC STERA CHEMICALS SRL 19/09/2022
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122757 M 2012
05962

dedal networking SC DEDAL NETWORKING SRL 19/09/2022

127415 M 2012
05992

Roata vieţii ONEŢIU CRISTIAN-IONEL 19/09/2022

123905 M 2012
05970

MR. Shine LAPADAT GHEORGHE CATALIN 19/09/2022

127416 M 2012
05993

Transformatorii ONEŢIU CRISTIAN-IONEL 19/09/2022

169075 M 2012
06012

ELASTOVEN SC ROTTA NATURA SA 20/09/2022

128911 M 2012
06019

banat bun creat
de mâini iscusite

SC COLLINI COM SRL 20/09/2022

169076 M 2012
06013

VENOLASTIN SC ROTTA NATURA SA 20/09/2022

124349 M 2012
06031

Ore de toamnă
la EUROPA fm

EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

20/09/2022

123677 M 2012
06004

NATURAL MEMORY SC BIOFARM SA 20/09/2022

123582 M 2012
06022

TRANCEYLVANIA MIHET PAUL ADRIAN 20/09/2022

124425 M 2012
06003

GINKGOFLUX SC BIOFARM SA 20/09/2022

124348 M 2012
06032

Ore de primăvară
la EUROPA fm

EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

20/09/2022

123673 M 2012
06002

CANATRIZOL SC BIOFARM SA 20/09/2022

123497 M 2012
06023

Nutline. E de gasca INTERSNACK GROUP GMBH & CO.
KG

20/09/2022

124347 M 2012
06033

Ore de iarnă la EUROPA fm EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

20/09/2022

123496 M 2012
06024

NUPLECABILITATE INTERSNACK GROUP GMBH & CO.
KG

20/09/2022

125643 M 2012
06034

CAVALLO GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE

20/09/2022

121952 M 2012
06025

ZIR-GO Alfasigma S.p.A. 20/09/2022

121953 M 2012
06026

ZIR-PRO Alfasigma S.p.A. 20/09/2022

123596 M 2012
06016

SCOALA
POSTLICEALA F.E.G.

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN 20/09/2022
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123273 M 2012
06035

HIALUROM ROMPHARM COMPANY SRL 20/09/2022

123672 M 2012
06001

BIOLYZIN SC BIOFARM SA 20/09/2022

123351 M 2012
06028

fb Fara Bani Photocopying COSMIN GHIŢĂ
DRAGOŞ ANDREI BUZĂIANU

20/09/2022

123391 M 2012
06029

MR DERO Unilever IP Holdings B.V. 20/09/2022

123430 M 2012
06021

expertarom SC DESERTA SRL 20/09/2022

130097 M 2012
06037

Putem noi ca oameni să
creăm azi bateria de mâine?

SC ROMBAT SA 20/09/2022

126348 M 2012
05999

Sun Wave Pharma ASCENDIS WELLNESS SRL 20/09/2022

124044 M 2012
05998

ALEX & EMMA'S LAND
Atelierul de Incondeiat Ouă

SC EMMA'S SORINA IMPEX SRL 20/09/2022

130183 M 2012
05997

ALEX & EMMA'S LAND
Ferma Animalelor

SC EMMA'S SORINA IMPEX SRL 20/09/2022

124043 M 2012
05996

ALEX & EMMA'S LAND
Atelierul de Brutărit

SC EMMA'S SORINA IMPEX SRL 20/09/2022

124227 M 2012
05995

FABIOLA TURISM ROLEA FABIOLA 20/09/2022

129793 M 2012
05994

ANNE O SC ANNE ORIENT TRADING SRL 20/09/2022

123318 M 2012
05802

SIMION VOINA SC VOINTEHNOLOGIES SRL 20/09/2022

123595 M 2012
06017

Puterea Informaţiei VIOREL ROMAN 20/09/2022

124172 M 2012
06039

MSZ Publicaţii de
calitate pentru copii

MEDIA SERVICE ZAWADA SRL 21/09/2022

128991 M 2012
06041

MISS & MISTER
CRAIOVA DOLJ

BRATU VIOREL 21/09/2022

123231 M 2012
06048

GECOMAR SC GECOMAR 60 EXIM SRL 21/09/2022

123363 M 2012
06049

VOCEA BACAULUI BOGDANEL LUCIAN-GABRIEL 21/09/2022

123892 M 2012
06050

andu SC ANDU TRADING SRL 21/09/2022

130849 M 2012
06043

Elite ELBISCO SOCIETE ANONYME
HOLDING

21/09/2022
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123214 M 2012
06060

POWER TOP SC POWER TOP SRL 21/09/2022

128169 M 2012
06044

ISBRE - The World's
Best Drinking Water

ISBRE WATER AS 21/09/2022

123350 M 2012
06061

DRAGSTAR SC DRAGSTAR SRL 21/09/2022

123276 M 2012
06062

BALCANII SI EUROPA SC ZONA BALCANILOR SRL 21/09/2022

123236 M 2012
06045

STS PALEMO SIGN SRL 21/09/2022

172551 M 2012
06052

PRO ISTORIA FEST SC STAR MANAGEMENT SRL 21/09/2022

123556 M 2012
06065

CAREER JOURNAL SC EBS EUROPEAN BUSINESS
SERVICE SRL

21/09/2022

123776 M 2012
06053

P PERGAMON SC PERGAMON RD SRL 21/09/2022

123336 M 2012
06054

DG CREASE ELENA DANIELA POP 21/09/2022

124171 M 2012
06038

MSZ MEDIA
SERVICE ZAWADA

MEDIA SERVICE ZAWADA SRL 21/09/2022

125364 M 2012
06046

ZOOM BIZ SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

21/09/2022

123300 M 2012
06057

ERVAN TRUST SC ERVAN TRUST SRL 21/09/2022

123402 M 2012
06047

WOW BIZ SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

21/09/2022

123580 M 2012
06040

Rompower ANTON WIRTH 21/09/2022

123504 M 2012
05836

Un start bun în viaţă ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

21/09/2022

124154 M 2012
05920

TIPARO Bucurie
prin fotografie

RUSU ANTONELA DANIA
VERZEA VIOREL

21/09/2022

124582 M 2012
06116

AAA INTER
TECH SECURITY

SC AAA INTER-TECH SECURITY SRL 24/09/2022

129608 M 2012
06106

THEARTOFLIVING MIRELA MEIŢĂ 24/09/2022

124336 M 2012
06107

vită de făgăraş AVICOLA FAGARAS SRL 24/09/2022
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124333 M 2012
06108

vită de făgăraş AVICOLA FAGARAS SRL 24/09/2022

123352 M 2012
06067

HELLO NOMENIUS SRL 24/09/2022

123353 M 2012
06068

Welcome imobiliare NOMENIUS SRL 24/09/2022

125520 M 2012
06093

ZOOMBIZ SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

24/09/2022

124342 M 2012
06096

Plan Funerar SC MEMORIAL ASSISTANCE SRL 24/09/2022

130404 M 2012
06085

SIBIU WEDDING DAYS MOMENTOS SRL 24/09/2022

123330 M 2012
06081

TDF TOTAL
DEFENDER 2012

SC TOTAL DEFENDER 2012 SRL 24/09/2022

123173 M 2012
06110

pui de făgăraş AVICOLA FAGARAS SRL 24/09/2022

123325 M 2012
06083

S.C. HYPERION
SECURITY S.R.L.

SC HYPERION SECURITY SRL 24/09/2022

124327 M 2012
06097

DRACULEA RADUT CATALIN FLORIAN 24/09/2022

123477 M 2012
06098

PARMENA RADUT ANDREEA MAGDALENA
PARMENA

24/09/2022

124334 M 2012
06112

OUĂ de făgăraş AVICOLA FAGARAS SRL 24/09/2022

145556 M 2012
06099

AUGSBURG SHOP
PARTENER AUGSBURG

INTERNATIONAL

SC AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

24/09/2022

124187 M 2012
06100

APRI USI & PARCHET SC FERTILIS SRL 24/09/2022

124332 M 2012
06113

ouă de făgăraş AVICOLA FAGARAS SRL 24/09/2022

159169 M 2012
06101

Topoloveni Magiun de prune SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL 24/09/2022

123390 M 2012
06091

CERINO SC CERINO SRL 24/09/2022

122755 M 2012
06117

AXA PORCELAINE SC AXA PORCELAINE SRL 24/09/2022

123232 M 2012
06092

WOWBIZ SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

24/09/2022
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124185 M 2012
06118

ristorante NEPTUNUS ANCA DANIEL GHEORGHE 24/09/2022

124335 M 2012
06111

ouă de făgăraş AVICOLA FAGARAS SRL 24/09/2022

145619 M 2012
06070

SC DR.KOCHER SRL 24/09/2022

123720 M 2012
06072

ULTIMA EDIŢIE SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

24/09/2022

123721 M 2012
06074

LUMEA ALTFEL SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

24/09/2022

123722 M 2012
06073

SPAŢIUL DECIZIILOR SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

24/09/2022

123133 M 2012
06133

Life Complete G Glenmark GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 25/09/2022

125083 M 2012
06134

LIFE COMPLETE
G Glenmark

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 25/09/2022

123108 M 2012
06120

COMPACT SILVER
SECURITY

SC COMPACT SILVER SECURITY SRL 25/09/2022

123278 M 2012
06135

PENSIUNEA ROMA ANTICA SC ROMA ANTICA SRL 25/09/2022

123134 M 2012
06132

FEEL GOOD
Starea ta de bine

HEMOROEASY G Glenmark

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 25/09/2022

122893 M 2012
06123

A. Dumetrier LES GASTRONOMES SRL 25/09/2022

122957 M 2012
06119

Mirunette Language
Competition

SC MIRUNETTE INTERNATIONAL
EDUCATION SRL

25/09/2022

124020 M 2012
06121

HITCH&MOSHER SCHIOPOTA SIMONA DANIELA 25/09/2022

122953 M 2012
06128

SC Biomaster INDUSTRY srl SC BIOMASTER INDUSTRY SRL 25/09/2022

123476 M 2012
06129

puzzle it RADUT CATALIN FLORIAN 25/09/2022

123135 M 2012
06130

FEEL GOOD Starea
ta de bine G glenmark

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 25/09/2022

122509 M 2012
06131

GLENMARK HEMOROEASY GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 25/09/2022

122929 M 2012
06124

DrLentila DR LENTILA OPTICS SRL 25/09/2022
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122901 M 2012
06125

MOBOX VICTOR PETRUT GLIJIN 25/09/2022

124999 M 2012
04909

Federatia Nationala de Mediu
Ecologistul ECOLOGISTUL

FEDEREATIA NATIONALA DE MEDIU
ECOLOGISTUL

25/09/2022

123565 M 2012
06150

D-TEC GULF WORLDWIDE BEARINGS FZE 26/09/2022

122223 M 2012
06137

Demulator UW BADEA CONSTANTINA CARMEN 26/09/2022

122497 M 2012
06138

Corector D 80 BADEA CONSTANTINA CARMEN 26/09/2022

124021 M 2012
06151

GISCAD SC GISCAD SRL 26/09/2022

123840 M 2012
06161

BUDUSAN SI ASOCIATII SCA BUDUŞAN ŞI ASOCIAŢII 26/09/2022

123128 M 2012
06139

NIBIX SC TERAPIA SA 26/09/2022

123235 M 2012
06152

NATURE COLOURS
World Choice

NATURE COLOURS SRL 26/09/2022

123573 M 2012
06162

VACAMUUU SC MEAT MARKET & FOODS SRL 26/09/2022

123593 M 2012
06140

PPT SC PRETURI PENTRU TINE SRL 26/09/2022

122958 M 2012
06141

SATUL PRUNILOR SC SATUL PRUNILOR SRL 26/09/2022

123219 M 2012
06178

PhotoPASS SC NYS EXPERIENCE SRL 26/09/2022

123106 M 2012
06169

E-IDEAL SC ERTEC IDEAL GRUP SRL 26/09/2022

154276 M 2012
06163

upc info HD Liberty Global Europe Holding B.V. 26/09/2022

123903 M 2012
06174

romstal Incredibil de accesibil! SC ROMSTAL IMPEX SRL 26/09/2022

123841 M 2012
06160

BUDUSAN SI ASOCIATII SCA BUDUŞAN ŞI ASOCIAŢII 26/09/2022

154277 M 2012
06164

upc info Liberty Global Europe Holding B.V. 26/09/2022

123472 M 2012
06171

ANASTASIA VALTER SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

26/09/2022

123473 M 2012
06172

XXL BUST SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

26/09/2022
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125159 M 2012
06175

romstal BUY BACK program SC ROMSTAL IMPEX SRL 26/09/2022

154278 M 2012
06165

upc info Liberty Global Europe Holding B.V. 26/09/2022

123223 M 2012
06176

IEFTINICA SC IEFTINICA TRADE SRL 26/09/2022

155528 M 2012
06166

upc info HD Liberty Global Europe Holding B.V. 26/09/2022

124384 M 2012
06145

Elitte Bijou MODAROM SOCIETATE
COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

26/09/2022

123035 M 2012
06146

RESTAURANT B BUZĂU SC IMOBILIAR CONSTRUCT SRL 26/09/2022

123633 M 2012
06170

CONNBIZZ
Connecting Business

PRISACARU SERBAN MIHAI 26/09/2022

123367 M 2012
06147

COMPLEX BUZĂU NORD SC IMOBILIAR CONSTRUCT SRL 26/09/2022

133197 M 2012
06148

AUTO & CAMION
SUPERMARKET

PLOUTOS REAL ESTATE SRL 26/09/2022

123832 M 2012
06168

Bleidinger Pencils SC BLEIDINGER PENCILS SRL 26/09/2022

125010 M 2012
06158

Romania Hidro Service SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL 27/09/2022

123428 M 2012
06187

Innerout Personal
Branding Science

MIHAELA RADULESCU 27/09/2022

125624 M 2012
06188

CĂRPINIŞANA
CAŞCAVAL TRADIŢIONAL

BOTIŞ ILISIE PFA 27/09/2022

127881 M 2012
06189

G Gransiloz Cerealele la
adăpost Liţa - Teleorman

SC GRANSILOZ SRL 27/09/2022

124940 M 2012
06215

SELF MANAGEMENT
SYSTEM GAME

PROFEANU VIRGIL 27/09/2022

122935 M 2012
06190

BUBBMIX THE WORLD
OF BUBBLE TEA

SC CAN INVEST CONSTRUCT SRL 27/09/2022

123364 M 2012
06202

DENTAL CLINIQUE
BY Dr. CAFADARU

CAFADARU MIHNEA 27/09/2022

145449 M 2012
06216

BI BLOGAL INITIATIVE
CAMPIONATUL

NATIONAL DE BLOGGING

SC BLOGAL INITIATIVE SRL 27/09/2022

123552 M 2012
06218

CASA ISĂRESCU ISARESCU COSTIN MUGUR 27/09/2022
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145436 M 2012
06211

isoLEX CRM SC INTEGRATED BUSINESS CENTER
SRL

27/09/2022

122319 M 2012
06194

Cool Ice Polar SC FELIX GIS SRL 27/09/2022

123553 M 2012
06219

MI ISARESCU COSTIN MUGUR 27/09/2022

124417 M 2012
06205

SĂRBĂTOAREA
VINULUI ÎN PODGORIA

MINIŞ-MĂDERAT

CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
ARAD

27/09/2022

123413 M 2012
06195

REGAL EVENTS
& BALLROOM

SC TITAN EDILITARA SRL 27/09/2022

123926 M 2012
06206

CETATEA CULTURALĂ
A JUDEŢULUI ARAD

CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
ARAD

27/09/2022

123561 M 2012
06221

BOOKURIE Un curier
dedicat dumneavoastră

ROTARU MIHAI ELEXANDRU
SAVA GHEORGHE

27/09/2022

123469 M 2012
06196

BUNICA SC PROSPER MOD SRL 27/09/2022

124416 M 2012
06207

CARAVANA
TRADIŢIILOR DE IARNĂ

CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
ARAD

27/09/2022

123417 M 2012
06197

BUNICU SC PROSPER MOD SRL 27/09/2022

123237 M 2012
06179

GLOBALMEDIATOR SORIANA CONSTANTINESCU - BIROU
DE MEDIATOR

27/09/2022

124941 M 2012
06180

SOMES SECURITY SC SOMES SECURITY SRL 27/09/2022

125075 M 2012
06181

NOR EXPERT SOLUTIONS SC NOR EXPERT SOLUTIONS SRL 27/09/2022

123126 M 2012
06183

Mezeluri Wardein Agra's
fondat în Transilvania

AGRA`S 27/09/2022

123127 M 2012
06185

Mezeluri Avantaj Agra's
fondat în Transilvania

AGRA`S 27/09/2022

123151 M 2012
06018

carSocializer cumperi
vinzi socializezi

SOCIAL CAR AIR SRL 27/09/2022

123908 M 2012
06240

ODIN EXCLUSIVE SC FLANDA SRL 28/09/2022

123817 M 2012
06239

3DMAG FABRICA
DE MOBILA ONLINE

SC ISPAL SRL 28/09/2022

123434 M 2012
06247

ClasiCont BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 28/09/2022
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122349 M 2012
06224

DILUANT MD BADEA CONSTANTINA CARMEN 28/09/2022

123149 M 2012
06177

FOCA MOBILITY SC FOCA MANAGEMENT PARTNERS
SRL

28/09/2022

124278 M 2012
06223

ipek pure silk extract SC INTERNASYONEL IMPORT-
EXPORT SRL

28/09/2022

125205 M 2012
06251

DILVAS LABORMED PHARMA SA 28/09/2022

123433 M 2012
06245

ExtraCont BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 28/09/2022

125199 M 2012
06252

Deroni Orez Calitate
Superioară Camolino

ISI SAL OFFSHORE 28/09/2022

123368 M 2012
06234

Cappy Pulpy THE COCA-COLA COMPANY 28/09/2022

123432 M 2012
06246

TotalCont BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 28/09/2022

126018 M 2012
06253

INTRAMED SC INTRAMED SRL 28/09/2022

123820 M 2012
06229

ÎMPREUNĂ PENTRU INIMI SC SERVIER PHARMA SRL 28/09/2022

124869 M 2012
06254

GOYA SC GOYA ONLINE STORE SRL 28/09/2022

175969 M 2012
06236

SISTEC www.sistec.ro SC SISTEC-SBSOL SRL 28/09/2022

127605 M 2012
06222

1 MAI SC MEDA PROD '98 SA 28/09/2022

123604 M 2012
06237

GREMLIN com RECICLEAZĂ
ÎMPREUNĂ CU NOI!

SC GREMLIN COMPUTER SRL 28/09/2022

123462 M 2012
06230

RINF where ICT works SC RINF OUTSOURCING SOLUTIONS
SRL

28/09/2022
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Cu privire la publicarea cesiunii totale a mărcii HEPOL, combinate, individuale, 075022, cu
numărul de depozit M 2006 00500, făcută de LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L., B-dul Iuliu
Maniu nr. 528, etaj 1, sector 6, Bucureşti, România, către CHERSIN MIHAIL, Calea Plevnei
Nr. 145B, Bl.2, Ap. 2065, Sector 6, Bucureşti, România, dintr-o eroare materială nu a fost
publicat în BOPI nr. 4/2022.

Următorul depozit de marcă a fost publicat din eroare în BOPI nr. 2/2022 - secţiunea Mărci -
Renunţări conform art. 32: 

M 2020 06648

Următorul depozit de marcă a fost publicat din eroare în BOPI nr. 3/2022 - Secţiunea Mărci -
Renunţări conform art.32:

M 2021 01578



14. DIVERSE
- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR 

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR 
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNŢURI OFICIALE

- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.



ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a

Consilierilor în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului

Camerei Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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